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К Р А М А Т О Р С Ь К   

С И Т У А Ц І Я    О С О Б И С Т А  Д У М К А

Ц І Н И

ЗНОВУ БЕЗ ВОДИ

ЗАБОРГУВАЛИ ЗА КОМУНАЛКУ МАЙЖЕ 7,5 МІЛЬЯРДА

У ДОНЕЦЬКОБЛГАЗІ ПОПЕРЕДИЛИ ПРО ШАХРАЇВ

Квитки зі знижкою Система забезпечення киснем
Т Р А Н С П О Р Т

Борис КОЛЕСНІКОВ про мову

На думку експерта, у лютому 
бензин подорожчає до 40 гривень

З 16 січня набули чинності чергові норми закону про 
мову, згідно з якими всі газети та журнали мають 
виходити украї�нською. Важливо розуміти, що цеи�  

крок доб'є видавництва, які и�  так переживають свої� не 
наи� кращі часи. Якщо не брати до уваги маленькі міста 
та села, у нас маи� же не лишилося людеи� , які читають 
друковану пресу. Влада звужує і так невелику аудиторію.

У цивілізованому світі прии� нято дивитися на речі праг-
матично та практично. Якщо ви знаєте лише украї�нську 
мову, для вас відкрита аудиторія та ринок у 35 мільи� онів 
людеи� , якщо знаєте ще и�  росіи� ську, то сміливо можете до-
давати ще 300 мільи� онів росіи� ськомовних людеи� . А якщо 
ви знаєте англіи� ську, то перед вами відкрито весь світ!

Потрібно визнати, момент, коли в Украї�ні можна було 
запровадити другу державну мову – втрачено. Це було 
доречно у період із 1992 по 1996 рік. Нині про це можна 
забути. Головне не це. Сьогодні у краї�ні – повнии�  еконо-
мічнии�  крах, якии�  триває останні 8 років. Але на це ніхто 
не звертає уваги. Політики заи� маються популізмом. Якщо 
прибрати з порядку денного тему мови та НАТО, то 95% 
украї�нських політиків говорити просто нема про що.

Все це відбувається на тлі того, що Украї�на посідає пе-
редостаннє місце у Європі за рівнем життя. Жоден народ 
у цивілізованіи�  краї�ні не дозволив би свої�м політикам 
заи� матися словоблуддям у момент, коли 90% громадян, 
за європеи� ськими мірками, не просто бідні, а жебраки.

Показовии�  приклад Ірландії� – однієї� з наи� успішніших 
краї�н у світі з точки зору зростання економіки. Вони зали-
шили розмови про мови та сконцентрувалися на справді 
важливіи�  справі – досягненні соціально-відчутного резуль-
тату. Якби вони заи� малися з'ясуванням питання, яка мова 
важливіша( ірландська чи англіи� ська), вони зараз були б 
на рівні Монголії� часів правління Юмжагіи� на Цеденбала.

Висновок один. Економіка – понад усе. Як живуть 
українці – це головний показник. Решта – популізм, 
про який треба забути!

На ліквідацію великої 
аварії на Другому Доне-
цькому водопроводі пішли 
три доби. Для ремонту 
довелося залучати во-
долазів. А багато хто з 
абонентів залишались без 
води п’ять днів. 

Вранці 20 січня зі 
Слов'янського ре-
монтно-виробничо-

го управління повідомили 
про черговии�  порив на 
магістральному водоводі. 
Аваріи� ні ремонтно-віднов-
лювальні роботи фахівці 
підприємства проводили 
на трубі діаметром 1 000 
мм (дюкернии�  перехід че-
рез річку Казеннии�  Торець) 
між другим та третім піди� -
омами.

Було скорочено подачу 
води на Слов'янськ, Кра-
маторськ, Дружківку, Кос-
тянтинівку та Торецьк. У 
ті раи� они, куди вода над-
ходить Другим Донецьким 
водоводом. А ця водна ар-
терія також живить мережі 
Олександро-Калинового, 
Яблонівки, Катеринівки, 
Іванопілля, Зорі та деяких 
інших сіл Костянтинівської� 
та Іллінівської� громад.

Нормальну подачу води 
комунальники обіцяли 
відновити за кілька годин 
після ліквідації� аваріи� ної� 
ситуації�. Проте, складна си-
туація не дозволила прове-
сти ремонт оперативно. До 
роботи залучили водолазів.

22 січня прес-служба КП 
«Компанія «Вода Донбасу» 
повідомила, що водолази 
наклали металевии�  сегмент 
на пошкодження водоводу 
діаметром 1 000 мм, ділянка 
якого проходить дном річки 
Казеннии�  Торець.

Крім того, цілодобово ве-
лася робота з відсипання 
дороги до місця пошкоджен-
ня, щоб техніка та ремонтні 
бригади могли під'ї�хати до 
ділянки пориву водоводу 
діаметром 1 400 мм.

І лише у неділю, 23 січня, 

завершилися ремонтні ро-
боти, які тривали протягом 
трьох діб без перерви. Від-
повідну інформацію опублі-
кувала у себе у соцмережах 
прес-служба КП «Компанія 
«Вода Донбасу».

Як зазначено в публікації�, 
під час роботи на пошкод-
женіи�  ділянці було накла-
дено металевии�  сегмент 
розміром 1 000 х 300 мм. 
Водопровід почали запов-
нювати водою.

Незважаючи на те, що 
ремонт на магістрально-
му Другому Донецькому 
водоводі завершили 23 
січня, станом на ранок 24 
січня лише 25-30% меш-
канців Костянтинівки 
були забезпечені водою. 
За інформацією директора 
Костянтинівського ПУВКГ 

Аркадія Демченка, станом 
на 11:00 вода на місто ще 
не надіи� шла.

«На саи� ті компанії� КП 
«Компанія «Вода Донба-
су» повідомили, що, хоча 
аваріи� ні роботи на водоводі 
були завершені ще вчора, 
проте, щоб забезпечити 
подачу води на місто, не-
обхідно заповнити 60 км во-
доводу. Станом на 11:00 до 
нас вода досі не надіи� шла. 
І точних термінів, коли ми 
отримаємо необхіднии�  об-
сяг, ніхто не спрогнозує», 
– зазначили у міськводо-
каналі.

За рахунок подачі водопо-
стачання з альтернативних 
джерел (Білогірськии�  та 
Білокузьмінівськии�  водо-
води) тільки у 25-30% жи-
телів громади у понеділок 
була можливість користу-
ватися водою.

І лише надвечір поне-
ділка, 24 січня, вода поча-
ла надходити до Костян-
тинівки. Наступного дня у 
вівторок фахівці місцевого 
міськводоканалу продовжи-
ли комплексне виконання 
робіт для забезпечення во-
допостачанням мешканців 
усіх раи� онів громади.

За даними обласного 
управління статис-
тики, у листопаді 

мешканцям міст та сіл 
Донеччини нараховано до 
оплати за енергоносії� та 
комунальні послуги 933,3 
млн. грн. Реальна сума оп-
лати споживачами за газ, 

світло, воду та інше склала 
544,1 млн. грн.

Наи� більша сума заборго-
ваності за газ та и� ого роз-
поділ – 3 187,2 млрд грн, 
за опалення та гарячу воду 
заборгували 2 153,6 млн 
грн. Борги за водопоста-
чання та водовідведення 

обчислюються 940,6 млн 
грн, за електроенергію – 
752,5 млн грн. Понад 415 
млн грн жителі багатопо-
верхівок винні за квартири 
та 103,3 млн грн – за вивіз 
сміття.

Комунальники різними 
способами намагаються 

стягнути заборгованість. 
Так, у листопаді зі спожи-
вачами укладено 611 до-
говорів на ї�ї� погашення 
на суму 5 665,7 тис. грн. 
Реально внесено з ураху-
ванням довгострокових 
договорів 5 858,7 тис. грн.

Невідомі за 500 
грн пропонують «по-
трапити до реєстру 
абонентів на заміну 
лічильників».

На Донеччині зафік-
совано випадки, 
коли до людеи�  у 

будинки приходять неві-
домі та, представляючись 
працівниками управління 
Донецькоблгазу, пропо-
нують дати «внесок» у 

розмірі 500 гривень, щоб 
«потрапити до реєстру або-
нентів на заміну лічиль-
ників».

Про ці факти повідом-
ляє Донецькоблгаз у себе 
на сторінці. У відомстві 
наголошують, що всі ро-
зрахунки з управлінням 
проходять лише через офі-
ціи� нии�  банківськии�  раху-
нок підприємства.

«У разі, якщо вам пропо-
нують заплатити готівкою 

за будь-які послуги ДО-
НЕЦЬКОБЛГАЗ, або у вас 
виникають інші підозри 
щодо осіб, які представ-
ляються співробітниками 
підприємства та не мають 
посвідчень – дзвоніть у 
поліцію!» – и� деться у пові-
домленні.

Нагадаємо, що цього року 
АТ «Донецькоблгаз» має 
намір встановити 17 ти-
сяч лічильників газу для 
населення.

«Прилади обліку встанов-
люються коштом «Донець-
коблгазу». Нині у нас близь-
ко 90 тисяч споживачів без 
лічильників. Національ-
на комісія, яка здіи� снює 
державне регулювання у 
сферах енергетики та ко-
мунальних послуг (НКРЕ-
КУ), затвердила на 2022 
рік встановлення 17 тисяч 
лічильників», – зазначив 
голова правління АТ «До-
нецькоблгаз» Вадим Батии� .

За даними на сере-
дину січня, з почат-
ку дії� програми «є 

Підтримка» украї�нці вже 
придбали понад 300 тисяч 
залізничних квитків. Тепер 
пасажири можуть заощади-
ти на покупці квитків.

Укрзалізниця повідоми-
ла, в які дні квитки кошту-
ватимуть дорожче, а в які 
– дешевші. Так квитки зі 
знижкою 10% можна прид-
бати у вівторок та середу. 

А ось у п'ятницю та неділю 
купівля обіи� деться дорож-
че на 10%.

Щодо понеділка, четвер-
га та суботи, то на покупку 
квитків у будь-якому на-
прямку тариф залишив-
ся без змін. Однак, якщо 
людина вирішила ї�хати в 
останніи�  момент і пішла за 
покупкою квитка на паса-
жирськии�  пої�зд у день и� ого 
відправлення, то дні тижня 
вже не грають ролі. 

У міськлікарні №3 
встановили си-
стему постачання 

кисню. Про це повідомив 
міськии�  голова Краматор-
ська.

За и� ого словами, Крама-
торськ продовжує модер-
нізувати медичну систему, 
оскільки ковід не відсту-
пає. Так, у лікарні встано-
вили кріогенну ємність на 
10 тисяч літрів, що пере-

творює 1 л рідкого кисню 
на 800 л газоподібного.

Встановлення нового 
обладнання стало мож-
ливим завдяки субвенції� 
з держбюджету. Апарат до-
зволить мати запас кисню 
на 2-3 тижні.

Це вже друга така уста-
новка. Кріогенна ємність 
на 5 тисяч літрів була вста-
новлена два місяці тому у 
міськіи�  лікарні №1.

Якщо прибрати з порядку 
денного теми мови та НАТО, 
то 95% українських політиків 
говорити нема про що.

На початку лютого на украї�нців чекає наступне дер-
жрегулювання та нове підвищення цін на пальне. 
За прогнозом директора мережі АЗС Prime Дмитра 

Леушкіна, вартість бензину та дизельного палива в наступ-
ному місці збільшиться до 40 гривень за літр, а автогазу 
– до 25 гривень за літр.

За и� ого словами, перше підвищення цін на украї�нських 
АЗС відбудеться вже зараз, після того, як Мінекономіки 
оприлюднить нові граничні ціни на бензин та дизельне 
паливо. Від цих цін оператори роздрібного ринку можуть 
встановлювати фіксовану націнку. Експерт вважає, що 
з того ж дня вартість бензину та дизельного палива на 
украї�нських АЗС підскочить на 2 гривні за літр.

На початку лютого бензин та дизпаливо знову подорож-
чають на 2 гривні за літр. Це відбудеться після того, як 
Міністерство економіки оприлюднить нові граничні ціни. 
А 14 лютого ціни знову підскочать і досягнуть, згідно з 
прогнозом спеціаліста, 40 гривень за літр бензину та ДП і 
25 гривень – за літр автогазу. Це станеться також після того, 
як Міністерство економіки встановить нові граничні ціни.

На думку Леушкіна, різке підвищення вартості автомо-
більного палива відбудеться через зростання курсу долара 
та нафтових котирувань. А також – через держрегулювання 
цін, запровадженого у травні 2021 року.
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С О Ц З А Х И С Т  

255 ШКОЛЯРІВ ПЕРЕБУВАЮТЬ 
НА САМОІЗОЛЯЦІЇ

ЛІКИ НА «КОВІДНУ» ТИСЯЧУ НЕ БЕРУТЬ

ПІДПРИЄМСТВА ЗАБОРГУВАЛИ ПРАЦІВНИКАМ ПОНАД 28 МІЛЬЙОНІВ

СІЧНЕВІ СУБСИДІЇ – ПОКИ БЕЗ ПІДВИЩЕНИХ НОРМ

Як поновити трудовий стаж
Збільшилася кількість сімей, які 
потребують житлової площі

К О С Т Я Н Т И Н І В К А 

До таких заходів 
вдалися через 
підтверджені ви-

падки захворювання на 
коронавірусну інфекцію в 
навчальних закладах гро-
мади.

У Костянтинівськіи�  гро-
маді статистика захво-
рювання COVID-19 після 
нетривалого зниження 
знову показує зростання. 
Серед хворих є і діти. Як 

розповіли журналістам 
в місцевому Управлінні 
освіти, станом на 24 січня, 
через виявлені випадки 
COVID-19, загальна кіль-
кість школярів, які пере-
бувають на самоізоляції� 
– 255 учнів.

У зв'язку з цим на дистан-
ціи� не навчання переведено 
учнів одинадцяти класів. 
Наи� більше хворих у школі 
№4 – 5 класів на самоізоля-

ції�, у школі №2 – 2 класи, у 
школах №№ 1,3,8 та НВК 
– по одному класу навча-
ються у режимі онлаи� н.

Крім цього, у Новодми-

трівському ліцеї� на са-
моізоляції� знаходиться 1 
учень, у школах №№ 6 та 
13 – по два учні, у школі 
№3 – 3 учні.

Раї�са Михаи� лівна 
дві дози вакцини 
зробила давно і че-

кала сьогоднішнього дня, 
щоб скупитися в аптеці на 
«ковідну» тисячу. Дочка все 
оформила ї�и�  через банк, і 
Раї�са, взявши телефон, від-
правилася в аптеку АНЦ. 
Вона наперед замовила 
ліки в інтернет-аптеці.

Проте, телефоном через 
термінал виконати функцію 
покупки не вдалося. Та и�  
знаи� ти карту «е-Підтримка» 
Раї�са Михаи� лівна не змогла. 
Дівчина-провізор спробува-
ла ї�и�  допомогти, але швидко 
не вии� шло. Зібралася черга, 
і Раї�са Михаи� лівна вирішила 
не затримувати людеи� , а 
звернутися по допомогу до 

дочки. І з нею вже прии� ти до 
аптеки іншого разу… 

За даними на 12:30 в день 
нашого візиту, у ціи�  аптеці 
на «ковідну» тисячу ще не 
скупився ніхто з пенсіоне-
рів Костянтинівки. В аптеці 
«Центральна» покупців із 
«ковідною» тисячею того 
дня теж не було, проте там 
ще не було и�  переліку лі-

ків, які можна на цю тисячу 
купити. На нього чекають 
наи� ближчим часом.

Серед опитаних журналіс-
тами трохи більше двадцяти 
пенсіонерів лише п'ятеро 
мають тисячу за вакцина-
цію. Інші, переважно, віком 
70+, ще не вакцинувалися: 
хтось не хоче, інші – тільки 
збираються.

За інформацією Управ-
ління соціального 
захисту населення, 

на початок січня наи� більші 
борги із заробітної� плати – у 
державного науково-вироб-
ничого підприємства «Квар-
сит» – 27 357 тисяч гривень.

Державнии�  науково-до-
сліднии�  інститут медико-е-
кологічних проблем Донбасу 
та вугільної� промисловості 
не розрахувався зі свої�м пра-
цівниками на суму 1 167,4 
тисячі гривень.

Понад 40 тисяч гривень не 

виплатила співробітникам 
адміністрація ТОВ «Оквін-5» 
та 127,5 тисячі гривень ста-
новить заборгованість із за-
робітної� плати у автотран-
спортного підприємства 
№409.

У громаді створено комісію 

з питань погашення заборго-
ваності із заробітної� плати. 
Часто проводяться ї�ї� засідан-
ня, де заслуховують керівни-
ків підприємств-боржників, 
але заборгованість зменшу-
ється дуже невеликими тем-
пами.

За даними УСЗН, у 
Костянтинівськіи�  
територіальніи�  

громаді трохи більше 10 
300 одержувачів субсидіи�  
на опалювальнии�  сезон. 
З березня 2020 року всім 
отримувачам цього виду 
державної� соціальної� 
допомоги нараховували 

субсидії� за підвищени-
ми на 50% нормами. Це 
було пов'язано з тим, що 
Костянтинівка, як і вся 
Донецька область, була у 
«червоніи� » зоні каранти-
ну. І таке передбачено ух-
валою Кабінету Міністрів 
Украї�ни.

У січні Костянтинівка 

перебуває у «жовтіи� » зоні 
карантину, тож і субсидії� 
нарахують за звичаи� ними 
нормами. відповідно, суми 
субсидіи�  будуть меншими.

Проте, як розповіла жур-
налісту начальник відділу 
ухвалення рішень Вален-
тина Трубчанінова, якщо 
територію громади знову 

переведуть до «червоної�» 
зони, то субсидії� перера-
хують за підвищеними 
нормами. У постанові пе-
редбачено, що навіть якщо 
кілька днів область знахо-
диться в «червоніи� » зоні, 
то субсидія за підвищени-
ми нормами призначається 
на повнии�  місяць.

У 2022 року на пен-
сію за віком ви-
ходять шістдеся-

тирічні украї�нці, які мають 
29 років страхового стажу. 
Якщо такого стажу немає, 
тоді пенсію не платитимуть 
до 63-х років. Якщо людина 
працювала, а підтвердити 
кілька років стажу не може. 
Наприклад, у записі у тру-
довіи�  книжці помилка. Екс-
міністр соцполітики Украї�ни 
Павло Розенко, розповів, як 
не залишитися без пенсії�.

З 2004 року в Украї�ні ве-
деться система персоніфі-
кованого обліку, де відобра-
жені всі дані про роботу та 
страхові внески, сплачені 

роботодавцем до Пенсіи� ного 
фонду. Проте трапляються 
випадки, коли в Пенсіи� ному 
фонді немає цієї� інформації�. 

За словами Розенка, якщо 
людина виявила такии�  
«брак», треба звернутися, 
по-перше, до Пенсіи� ного 
фонду, якии�  має повнова-
ження робити запити до 
роботодавців.

Якщо підприємства лікві-
довані та знаи� ти бухгалтер-
ські документи неможливо, 
то єдинии�  варіант – звер-
нутися до суду. Зазвичаи�  у 
таких ситуаціях, за словами 
екс-міністра, суд ухвалює 
рішення на користь грома-
дянина.

Порівняно з мину-
лим роком, список 
громадян, які пе-

ребувають на квартирно-
му обліку у Костянтинівці, 
поповнився новими претен-
дентами.

Так, на 1 січня 2021 року 
на отримання житлової� 
площі у Костянтинівськіи�  

громаді перебувало 377 сі-
меи� . З них: на першочерго-
ве отримання житлоплощі 
– 123 сім'ї�, на позачергове 
отримання – 80 сімеи� .

За рік кількість претен-
дентів на квадратні метри 
збільшилася. Згідно зі спис-
ками виконавчого комітету 
на 1 січня 2022 року, загалом 
перебувають 387 сімеи� . У 
тому числі: на першочергове 
отримання житлової� площі 
– 130 родин, на позачергове 
отримання житлової� площі 
– 85 сімеи� .

Нагадаємо, що понад 20 
сімеи�  записалися у чергу 
на отримання квадратних 
метрів ще у 80-х роках.

Родина отруїлася чадним газом

Після комунальників 
залишилися гори гілок

Заплановано видалити 
88 дерев

Постраждалих мешканців Костянтинівки госпіта-
лізували до «Багатопрофільної лікарні інтенсивного 
лікування».

Повідомлення про подію на пульт чергового Служ-
би порятунку надіи� шло увечері 20 січня. Як поін-
формувало Головне управління ДСНС у Донецькіи�  

області, інцидент стався у приватному будинку на вулиці 
Островського. Пожежі за вказаною адресою не було, тому 
рятувальники припускають, що родина отруї�лася чадним 
газом.

Серед постраждалих – 4 особи: жінка 1987 року народ-
ження, двоє дітеи�  2013 року народження та одна дитина 
2011 року. І�х госпіталізували до «Багатопрофільної� лікарні 
інтенсивного лікування». За оперативною інформацією 
лікарів на 14:00, 21 січня, у лікарні перебували лише діти. 
І�хніи�  стан – стабільнии� . Жінка від госпіталізації� відмовилася.

Подробиці пізніше озвучили і у Донецькоблгазі. 
«По приї�зду аваріи� ної� бригади було встановлено, що 

мешканці користувалися двоконтурним димохідним га-
зовим котлом з порушенням правил безпеки системи 
газопостачання. Деталі та причини отруєння встановлює 
комісія з розслідування нещасного випадку», – наголосили 
в Донецькоблгаз.

До редакції� надіи� шло кілька дзвінків від мешканців 
Костянтинівки із проханням звернути увагу керів-
ників громади на стан дороги на вул. Промислова.

Нагадаємо, що восени на ціи�  території� співробітники 
комунального підприємства «Комунсервіс» вирубали понад 
300 дерев. Товсті стовбури дерев працівники практично 
відразу прибрали, а от гілки так і не дочекалися своєї� черги 
минулого 2021 року.

Численні гори з гілок на узбіччі дороги на вул. Промислова 
вже кілька місяців «прикрашають» і без того непривабли-
вии�  раи� он із напівзруи� нованими зупинками та будівлями.

До речі, аналогічна ситуація – на території� п'ятої� лікарні. 
Дерева тут вирубали ще у листопаді минулого року, а купи 
гілок досі так і не прибрали.

Журналісти передали скарги городян директору «Комун-
сервісу». Очікуємо на реакцію.

Видаляти зелені насадження у Костянтинівці доруче-
но КП «Комунсервіс» на підставі актів обстеження 
профільної� комісії�. Про це и� деться у проекті рішення 

виконавчого комітету, опублікованому на саи� ті міської� 
ради. Загалом планується вирубка 88 дерев, які за рішенням 
комісії� визнані аваріи� ними.

Перелік дерев, що підлягають видаленню:
1. Вул. Бахмутська, 267 – 1 дерево;
2. Вул. Громова, 58 – 3 дерева;
3. Вул. Калмикова, 9 – 1 дерево;
4. Вул. Леванєвського, 37, 39 – 11 дерев;
5. Вул. Леванєвського, 43 – 3 дерева;
7. Пр. Ломоносова, 99 – 2 дерева;
8. Вул. Московська – Міжнародна – 2 дерева;
9. Вул. Мінська, 221 – 1 дерево;
10. Вул. Театральна, 26 – 8 дерев;
11. Вул. Торецька, 322 – 1 дерево;
12. Вул. Харківська, 34, 36 – 19 дерев;
13. Вул. Європеи� ська, 52 – 2 дерева;
14. Вул. Європеи� ська, 60 – 19 дерев;
15. Вул. 6-го Вересня, 53 – 15 дерев.
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УЗапоріжжі завер-
шився чемпіонат 
Украї�ни з греко-рим-

ської� боротьби серед учас-
ників віком до 23 років. Пе-
реможцем змагань у ваговіи�  
категорії� до 130 кілограмів 
став спортсмен із Костянти-

нівки Михаи� ло Вишневецькии�  (2002 рік народження). На 
шляху до «золота» він здобув чотири перемоги.

Денис Вепренцов, який є тренером нового чемпіона, 
розповів, що, незважаючи на свій юний вік, Михайло Ви-
шневецький має за плечима не менше 10 років тренувань 
і вже є майстром спорту з греко-римської боротьби. Також 
його підопічний може похвалитися перемогами на міжна-
родному рівні, зокрема він є дворазовим чемпіоном Європи.

А у Харкові ще один вихованець Дениса Вепренцова 
Олександр Бударев завоював «бронзову» медаль на між-
народному турнірі з боротьби у ваговій категорії до 52 
кілограмів.

У змаганнях брали участь понад триста спортсменів із 
Грузії, Молдови, Естонії та Ізраїлю, а також різних міст 
України. На рахунку молодого борця три перемоги. У 
фінальній сутичці за третє місце Олександр подолав пред-
ставника Молдови.

У Бахмуті завершився чемпіонат Донецької� області з 
легкої� атлетики серед юнаків і дівчат 2005 – 2006 
р.н., а також 2007 і молодших років народження. 

Ці змагання, що тривали два дні, 21 та 22 січня, були від-
бірковими на чемпіонат Украї�ни, що проходитиме з 4 по 
6 лютого у Сумах.

Незважаючи на запеклу конкуренцію, команда легкоат-
летів із Костянтинівки виборола 20 призових місць. Най-
кращі результати у своїх дисциплінах показали Жуковець 
Каріна (стрибки у висоту), Титов Іван (висота), Стрілець 
Марія (метання ядра), Кравцов Марк (ядро), Вікторія Баша 
(ядро), Іванов Єгор (ядро), Амосов Ярослав (ядро). 

Друге місце вибороли Акулова Аліна (висота), Устименко 
Єлизавета (біг 200 м), Глушко Софія (висота), Воробйова 
Ольга (біг 400 м), Журавльов Данило (ядро). 

З «бронзовими» медалями додому повернулися Во-
робйова Ольга (біг 800 м), Кулик Аліна (висота), Барибін 
Олександр (ядро), Запорожець Аліса (ядро), Великий Юрій 
(висота), Зубахін Гліб (ядро), Переверзєв Данил (біг 1 500 
м), Олинець Ілля (стрибки у довжину).

Напередодні стар-
ту другої� частини 
чемпіонату Украї�-

ни донецькии�  «Шахтар» 
підписав одразу двох но-
вих футболістів. За даними 
прес-служби «гірників», 
клуб до кінця 2026 року 

уклав контракт із півзахисником «Аякса» Давидом Нересом.
Давид Нерес – вихованець «Сан-Паулу», у складі якого 

2016-го дебютував у чемпіонаті Бразилії. На батьківщині 
він провів вісім поєдинків та відзначився трьома забитими 
голами. У січні 2017 року Нерес перейшов до «Аякса» і за 
п'ять років відіграв за амстердамців 180 матчів, забив 47 
м'ячів і зробив 43 асисти.

Крім того, «Шахтар» повідомив про підписання контракту 
з Вінісіусом Тобіасом. У 2021 році Вінісіус Тобіас виступав 
за «Інтернасьонал» U20 і провів 23 матчі – 16 у чемпіонаті 
та сім у Кубку. Єдиний свій гол він забив із пенальті.

Чемпіон України з «класики»!

20 медалей на обласних змаганнях

«Шахтар» посилився двома бразильцями

«ДОНБАС» РОЗПОЧАВ ВИЇЗНУ СЕРІЮ 
З ПЕРЕМОГИ, ОБІГРАВШИ «БІЛИЙ БАРС»

ВБОЛІВАЛЬНИКИ «ДОНБАСУ» 
ВИРУШИЛИ ДО КИЄВА

Платонов дебютував, 
а Кобелєв забив із цен-
тру майданчика.

23.01.2022.Суперліга. 
Регулярний чемпіонат:

«Білий Барс» (Біла Церк-
ва) – «Донбас» (Донецьк) 
3:5 (1:3, 1:1, 1:1)

Донецькии�  «Донбас» з 

перемоги розпочав свою 
чергову виї�зну серію у хо-
кеи� ніи�  Суперлізі Паріматч. 
Донеччани у Біліи�  Церкві 
переграли «Білии�  Барс». Це 
була третя перемога коман-
ди Павла Микульчика над 
підопічними Костянтина 
Буценка у поточному регу-
лярному чемпіонаті.

Гру «Донбас» фактично 
зробив до середини старто-

вого періоду. Гості закинули 
три шаи� би за 10 хвилин ігро-
вого часу. Голами відзначи-
лися Олександр Пересунько, 
Андріи�  Сігарьов та Віктор 
Захаров.

«Білии�  Барс» відзначився 
голами у кожному із трьох 
періодів, але трьох закину-
тих шаи� б білоцерківцям не 
вистачило для боротьби за 
очки.

У «Донбасу» у другіи�  
20-хвилинці відзначився 
Віктор Туркін. А в третьо-
му ігровому відрізку Роман 
Кобелєв поставив навіть не 
крапку, а знак оклику в матчі 
– захисник «Донбасу» заки-
нув з центру маи� данчика!

У підсумку донеччани 
перемогли з рахунком 5:3 
і зміцнили своє лідерство в 
турнірніи�  таблиці.

Представники фан-
сектору донеччан 
підтримали команду у 
поєдинку із СК «Сокіл».

У вівторок 25 січня 
донецькии�  «Донбас» 
провів виї�знии�  

матч проти столичного СК 
«Сокіл».

У матчі 15-го туру чем-
піонату Суперліги Паріматч 
донецькии�  клуб не залишив-
ся без підтримки – завдяки 
Благодіи� ному фонду Бориса 
Колеснікова та ХК «Донбас» 
представники шкільного 
фан-сектору донеччан ви-

рушили до Києва, щоб під-
тримати улюблену команду.

На хлопців чекала екскур-
сія столицею та відвідування 
музеї�в, але головне, що вони 
змогли повболівати за свої�х 
кумирів на трибунах льодо-
вої� арени «Термінал».

Докладно про те, як 
відбувся виїзд юних 
фанатів до Києва – 
hcdonbass.com.
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ІНФОРМАЦІЯ

Д У Х О В Н І С Т Ь

Подяка

Висловлюємо велику подяку ДУБІНІ В'ячеславу
за організацію заходу на ставку «Шанхай» до свята Хрещення Господнього. Свято пройшло на 
високому рівні, а жителі міста Костянтинівка отримали масу радісних, незабутніх вражень. 
З найкращими побажаннями та надією на подальше проведення подібних заходів.
Спасибі Вам величезне. 

Мешканці м. Костянтинівки

ПРЕПОДОБНИЙ АНТОНІЙ ВЕЛИКИЙ
Преподобний Антоній Ве-

ликий – засновник і батько 
пустинництва, приклад ке-
рівництва мудрого, в основі 
якого є любов. Пам'ять цього 
святого Православна Церква 
вшановує 30 січня.

В юності любив він читати 
повчання святих отців. 
Потім продав маєток. 

Гроші роздав бідним. І усаміт-
нився у пустелі для молитви та 
для боротьби з суєтними по-
мислами. Думав він про вічне. 
Суворим був чернець до себе, 
і прожив так 20 років, віднаи� -
шовши спокіи�  душевнии� . Згодом 
став наставляти мирян і ченців 
на життя вічне.     

Якою гарною людиною був 
при житті подвижник, розпові-

дає наступне оповідання. Один 
мисливець у пустелі вирішив по-
лювати на сарну. Не обминув він 
і славнии�  скит, де побачив ігу-
мена Антонія в оточенні іноків. 

Тихо і лагідно звертався пре-
подобнии�  до братії�, повчаючи 
тих, хто оступився. Говорили 
ченці сміливо, сперечалися, що 
і не одразу зрозумів мисливець, 
хто ігумен в обителі. Дивувався 
мисливець з того і міркував у 
серці своєму де ж суворість жит-
тя чернечого. Невже не стіи� кии�  
устав у скиту. Розгадавши думки 
и� ого, підіи� шов ігумен до нього і 
мовив: 

- Настав стрілу і натягни лук. 
Учинив мисливець так.
- Ще натягни, - наполягав ста-

рець.
Тугіше мисливець натягнув 

тятиву.
- Ще натягни, - мовив старець 

утретє.
Та заперечив мисливець:
- Якщо зроблю це, то перело-

миться лук.
Тоді мовив ігумен Антоніи�  до 

нього:
- Остерігаюсь цього і я у ділах 

віри, тому з братами не дуже су-
вории� .Всюди потрібні поблаж-
ливість і попускання, навіть у 
житті чернечому.

Помер старець у віці 107 років. 
Поховали  Антонія в невідомому 
місці, щоб ніхто не міг покло-
нятись останкам. Та згодом від-
наи� шли християни и� ого могилу 
і урочисто перенесли мощі до 
Александрії�. Звідти вони поман-
дрували в Константинополь і те-
пер знаходяться у Франції�.

СВЯТА РІВНОАПОСТОЛЬНА 
НІНА, ПРОСВІТИТЕЛЬКА 
ГРУЗІЇ

Пам'ять цієї святої Право-
славна Церква вшановує 27 
січня.

Свята Ніна була племінни-
цею Єрусалимського па-
тріарха Ювеналія. Вона 

з юності всім серцем полюбила 
Бога. З 12 років Ніна виховува-
лась в Єрусалимі однією благо-
честивою старицею, яка розпо-
відала ї�и�  про Іверію (нинішню 
Грузію), тоді ще язичницьку кра-
ї�ну. І�и�  захотілося відвідати цю 
краї�ну та просвітити мешканців 
світлом Євангелія.

Бажання це посилилося, коли 
вона побачила у видінні Мати 
Божу, що вручає ї�и�  хрест із вино-
градних лоз. Незабаром ї�и�  дове-
лося втекти до Іверії�, рятуючись 
від гоніння імператора Діокліті-

ана (284–305 рр). Тут свята Ніна 
надавала допомогу багатьом 
стражденним. Дізнавшись про 
силу ї�ї� молитов, хворі почали 
приходити до неї�. Багато хто з 
них увірував у істинного Бога 
і прии� няв Хрещення. Згодом 
прии� няв Христа і грузинськии�  
цар Маріан, колишніи�   язичник. 
Поступово маи� же вся Іверія при-
и� няла християнство.

Після тридцятип'ятирічних 
подвигів свята Ніна померла 14 
січня 335 року. На місці ї�ї� смерті 
цар Маріан спорудив храм в ім'я 
великомученика Георгія, далеко-
го родича святої� Ніни. З ї�ї� допо-
могою знаи� шли хітон Христов. 
Під час розп'яття Спасителя цеи�  
хітон дістався по жеребу одному 
римському вої�ну і після різних 
подіи�  потрапив до Грузії�.
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Майже 30 років очолює 
Костянтинівську міську 
організацію «Українсько-
го товариства сліпих» 
Іван Філь. На роботу він 
йде дуже повільно: мало 
того, що слизька дорога, 
адже він ще й майже 
нічого не бачить.

У будівлю «УТС» Іван 
Ілліч зараз ходить 
не кожен день, там 

дуже холодно, але іноді по-
треба сильніша. Нещодав-
но він прии� шов, щоб дати 
можливість членам това-
риства вибрати щось собі із 
привезеного спонсорами се-
конд-хенду. У холодну пору 
він спілкується зі свої�ми 
підопічними в телефонно-
му режимі. За стаціонарні 
міські телефони члени то-
вариства не платять, за них 
це робить місто, тож можна 
розмовляти, скільки потріб-
но.

Товариство у Костянти-
нівці об'єднує понад 170 
осіб віком від 5 до 95 років. 
Часто слабозорі звертають-
ся з проханням допомогти 
оформити групу інвалідно-
сті. За багато років роботи 
Іван Ілліч напам'ять знає 
перелік документів, необхід-
них для цього та докладно 
розповідає про сам процес 

оформлення.
Не без гордості розпові-

дає про працевлаштування 
інвалідів щодо зору другої 
та третьої груп.

– У нас чимало молодих 
людей, – каже Філь. – Вони, 
як і всі інші, закохуються, 
одружуються, народжу-
ють дітей, а отже, їм треба 
утримувати сім'ї. В Україні 
є спеціалізовані навчальні 
заклади для людей з вадами 
зору, де готують масажистів 
та психологів. На Донеччині 
такий заклад є у Слов'ян-
ську. Ось, закінчивши такі 
заклади, люди працев-
лаштовуються. Члени на-
шого товариства працюють 
масажистами за викликом 
та психологами у школах і 
дитячих садках.

А влітку сім'ї членів това-
риства часто дружно їздять 
відпочивати до Азовського 
моря. Голова домовляється 
зі спонсорами, які безко-
штовно надають будиночки 
на турбазах на 7 – 10 днів.

За словами Івана Ілліча, 
інвалідам по зору велику 
допомогу надає Мінсоцпо-
літики. Окрім безкоштовних 
путівок до санаторію, які 
можна отримати в порядку 
черги, щороку члени това-
риства можуть замовити 
собі якісне шкіряне взуття 
(туфлі, черевики). Замов-
леннями та оформленням 
документів займається 
Філь, а оплачує покупки 
Управління соцзахисту 
населення, отримавши фі-
нансування через Мінсо-

цполітики.
Підопічні Івана Ілліча з 

вдячністю та теплом відгу-
куються про свого голову.

– З яким проханням до 
нього не звернешся, – роз-
повідає Інна Вікторівна, – 
ніколи не відмовить у до-
помозі. – Завжди чемний, 
доброзичливий, відкритий 
для людей.

Ще років 20 тому у клубі 
«УТС» проходили такі кон-
церти, що мешканці сусідніх 
вулиць приходили послу-
хати. Люди працювали на 
своєму виробництві, непо-
гано заробляли... Сьогодні 
виробничі цехи закриті, 
але концерти влаштову-
ють безжурні члени това-
риства сліпих і для себе, і 
для гостей.

– Ось потеплішає, і поч-
немо знову збиратися, 
– посміхається Іван Ілліч. 
– Ускладчину купимо чай, 
солодощі та посидимо за 
великим столом. Сьогодні і 
здоровій людині нелегко, а 
сліпій або слабозорій – тим 
більше. Але коли ми так зби-
раємося, співаємо, слухає-
мо інших, то проблеми зі 
здоров'ям хоч ненадовго 
відходять на задній план. 
Такі зустрічі – як промінчик 
світла у сутінковому для 
нас світі.

Перекладач-дактило-
лог Костянтинівсько-
го «УТГ» (українське 
товариство глухих) 
зустріла журналіста 
засмученою. Тетяна 
Григорівна щойно по-
вернулася з суду, де роз-
лучалася пара її підо-
пічних. За багато років 
роботи їхні проблеми 
вона сприймає, як свої.

Ситуація, на жаль, 
не така рідкісна, 
як хотілося б. Под-

ружжю обом за тридцять, 
росте синочок, а чоловік 
почав зустрічатися з дівчи-
ною, набагато молодшою 
за нього. Дружина впізнала 
та подала на розлучення. 
Після місяця «роздумів» 
змінила свою думку, про-
те в останніи�  момент все 
завалилося остаточно.

– За кілька хвилин до по-
чатку суду, – розповідає Те-
тяна, – вона вже була гото-
ва його пробачити. Але тут 
надійшло СМС від дівчини, 
і дружина повідомлення 
побачила. Все, сім'я розпа-
лася, жінка-інвалід першої 
групи по слуху залишилася 
одна зі своїми проблемами.

Подібних випадків на 
пам'яті у Тетяни чимало, 
адже вона ходить зі своїми 
підопічними до судів, до 

соцслужби та лікарні. Сьо-
годні в «УТГ» трохи більше 
150 людей глухонімих або 
таких, що слабо чують, і 
більшість потребує допо-
моги перекладача.

Найбільшою проблемою 
товариства є працевлашту-
вання інвалідів. Адже в них, 
як і в усіх інших – сім'ї, діти, 
яких треба утримувати. 
Якось Тетяна повела одно-
го хлопця на підприємство, 
де була вакансія робітника. 
Бригадир, дізнавшись, що 
хлопець глухонімий, навід-
різ відмовлявся його брати. 
Але Таня пояснила підопіч-
ному, що треба робити, і 
коли бригадир побачив, 
як її протеже старається, 
свою думку змінив. Сергій 
досі там працює та добре 
заробляє. Працюють чле-
ни «УТГ» і на «КОНТІ», і 
на інших підприємствах 
Костянтинівки, Дружківки, 
Краматорська.

Добре допомагають 
суспільству в Управлінні 
соцзахисту. За заявою, ін-
валіда можуть направи-
ти на безкоштовні курси 
масажиста, манікюрниці, 
автослюсаря, швачки, 
майстра з ремонту взут-
тя. Закінчивши навчання, 
знайти роботу їм набагато 
простіше.

Щодо пільг, то таким, що 

погано чують, у порядку 
черги виділяють слухо-
ві апарати. Вони також 
можуть купити собі сен-
сорні телефони вартістю 
до 3,5 тис грн. Кошти по 
пред'явленню чека їм від-
шкодовують в УСЗН, після 
того, як гроші надійдуть із 
держбюджету. З жовтня до 
травня для інвалідів з слу-
ху передбачено 50% зниж-
ки на квитки, але лише у 
залізничному транспорті.

Члени товариства актив-
но займаються спортом, 
беручи участь у змаганнях 
з футзалу, пляжного волей-
болу, інших видів спорту. І 
в цьому їм добре допомагає 
міська організація «Спорт 
для всіх» – видає форму, 
часто оплачує проїзд.

Невирішеною залиша-
ється проблема навчання 

глухонімих дітей. Най-
ближчі спеціальні школи 
для них є лише у Дніпрі та 
Харкові, але там не перед-
бачено проживання учнів 
у вихідні дні. Тому батькам 
щоразу доводиться їх за-
бирати. Але, як розповіла 
Тетяна Григорівна, батьки 
між собою домовляються 
та возять дітей по черзі.

Коли Тетяна розповідає 
про життя товариства, 
створюється відчуття, що 
її підопічні – рідні їй люди. 
Так, мабуть, і є. За 20 років 
роботи на цій посаді Тетяна 
Григорівна зрозуміла, як 
все ж таки важко людині, 
коли вона зовсім не чує і 
не може нічого сказати. І 
як важливо, щоб хтось їй 
допоміг у цьому, виявивши 
терпіння, витримку, та про-
сто – співчуття та турботу.

ПРОМІНЬ СВІТЛА У СУТІНКОВОМУ СВІТІ

ЧУТИ ТА ВІДЧУВАТИ ЛЮДЕЙ 
МОЖЛИВО І СЕРЦЕМ 

Н А Д З В И Ч А Й Н І  П О Д І Ї

Прокуратура вимагає повернути громаді примі-
щення дошкільного навчального закладу 

Господарським судом Донецької� області відкрито 
провадження за позовом Костянтинівської� окруж-
ної� прокуратури про визнання недіи� сним договору 

оренди приміщення дошкільного навчального закладу 
вартістю 27,5 тис грн та  зобов’язання звільнити и� ого та 
повернути громаді.

Установлено, що у вересні 2021 року управлінням 
комунального господарства та управлінням освіти Ко-
стянтинівської� міської� ради за результатами проведення 
електронного аукціону укладено з КНП «Стоматологічна 
поліклініка» строком на 5 років договір оренди приміщення 
ясла-садка, розташованого у с. Новодмитрівка Костян-
тинівського раи� ону.

З огляду на виявлені порушення законодавства, яке, зо-
крема, передбачає використання таких установ виключно 
для освітніх цілеи�  та гарантує право громадянам Украї�ни 
на доступну освіту, реалізацію здібностеи�  і талантів та 
всебічнии�  розвиток, прокуратура звернулась за захистом 
інтересів держави до суду.

Судовии�  розгляд триває.
Костянтинівська окружна прокуратура

У Маріуполі з дитячого садка самостіи� но пішла ди-
тина. Про подію поліцеи� ським повідомила вихо-
вателька.

Через півгодини п'ятирічного хлопчика знаи� шли біля 
головного входу в драмтеатр. Дитина розповіла, що просто 
захотіла додому.

Щодо дитини не вживалося жодних протиправних діи� , з 
нею все гаразд. На місце прибули інспектори ювенальної� 
превенції�, які з'ясовували подробиці інциденту.

Поліцеи� ські Мирнограду під час обшуку у будинку 
місцевого жителя виявили гранату. 

До поліції� надіи� шла оперативна інформація про 
те, що чоловік 1962 р.н. зберігає вибухові речовини. У нього 
в будинку було знаи� дено предмет, схожии�  на гранату РГД-5 
із запалом. Гранату вилучили та направили на експертизу.

Чоловік розповів, що цеи�  боєприпас знаи� шов та вирішив 
забрати собі. За цим фактом порушено кримінальне про-
вадження. Санкція статті передбачає до 7 років ув'язнення.

У Маріуполі в будинку 47-річного чоловіка провели 
обшук, внаслідок якого поліція виявила велику 
кількість зіп-пакетів та різних ємностеи�  із нарко-

тичною речовиною.
У маріупольця знаи� шли близько 350 полімерних паке-

тиків, шість відер, склянки, газетні згортки та інші ємності 
з канабісом, а також склянку з насінням конопель. Загальна 
вага конопель становить близько п'яти кілограмів.

У ході досудового розслідування було встановлено, що 
наркобізнес розпочався із покупки насіння в інтернеті. По-
тім фігурант висадив ї�х на території� свого домоволодіння, 
після чого зібрав урожаи�  та розфасував по пакетах.

Чоловікові загрожує до 5 років обмеження свободи.

Незаконна оренда

Втеча з дитячого садка

Вибухонебезпечна ситуація

Посіяв конопельки…
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Мігрень, тиск, що ска-
че, і нездужання, які до-
лають нас при зміні по-
годи – так проявляється 
метеозалежність.

Дедалі більше укра-
ї�нців скаржаться 
на погане самопо-

чуття під час різких пере-
падів погоди, проте навіть 
звернувшись до лікарів, не 
отримують чіткого діагно-
зу. На що вказують прояви 
метеозалежності і як полег-
шити здоров'я через зміни 
погодних умов?

– Метеозалежність як 
окремии�  діагноз не виді-
ляється міжнародною кла-
сифікацією хвороб. Тобто, 

лікарі не можуть визнача-
ти це явище як хворобу, але 

це можуть бути симптоми, 
з якими стикається безліч 

людеи� , – пояснив сі-
меи� нии�  лікар Віталіи�  
Щуренко в ефірі ка-
налу «Украї�на».

Зміни погоди мо-
жуть впливати на 
нас двома методами 
– коли знижується 
рівень кисню в пові-
трі – стрибає тиск та 
страждають нервові 
закінчення органів. 
Так трапляється, на-
приклад, коли під-
вищується вологість 
– починають боліти 
суглоби.

– Для того, щоб 
організм краще ре-

агував на стресові ситуації�, 
однією з яких може бути і 

різка зміна погоди, потріб-
но заи� матися спортом, при-
и� мати контрастнии�  душ, – 
радить лікар.

Людям з низьким арте-
ріальним тиском допомо-
же підбадьоритися чаи�  із 
м'ятою та медом. А також 
адаптогени – настои� ки 
женьшеню, лимонника та 
елеутерококу. Сімеи� нии�  лі-
кар зазначає – адаптогени 
допомагають людині спо-
кіи� ніше реагувати на стрес, 
впливаючи не на психоло-
гічнии�  стан, а на фізіологію.

Гіпертонікам під час зміни 
погоди лікарі радять відмо-
витись від солоного. Сіль 
затримує рідину в організ-
мі, а та збільшує об'єм цир-

кулюючої� крові. Це сприяє 
ще сильнішому підвищен-
ню тиску. Краще включи-
ти у своє меню ї�жу, багату 
на каліи� , наприклад, печені 
яблука, родзинки, курагу та 
банани. Але ці поради лише 
послаблять симптоми.

– Дуже частою помилкою 
людеи� , які страждають на 
метеозалежність, є те, що 
вони забувають головне – 
певна хвороба є причиною 
сильної� реакції� ї�х на погоду 
та ї�ї� зміни. Тому насамперед 
слід вилікувати свої� хронічні 
недуги, і тоді метеозалеж-
ність може взагалі зникнути 
з вашого життя, – підсумував 
Віталіи�  Щуренко у програмі 
«Ранок з Украї�ною».

Стара тріщина у зубі, 
карієс, шкідливі звич-
ки призводять до того, 
що зуби ламаються. 
На жаль, як правильно 
доглядати за зубами в 
домашніх умовах, зна-
ють не всі. А від цього 
залежить не лише кра-
са, а також цілісність 
та здоров'я зубів. Чому 
ламаються зуби і як 
доглядати зуби вдома, 
розповів провідний лі-
кар-стоматолог Наза-
рій Михайлюк.

Чому зуби ламаються навіть 
якщо не було травми?

Несподівана ситуація – 
невдалии�  укус чи травма 
та зуб ламається! 

Випадок, безумовно, не-
приємнии� , але не фаталь-
нии� , запевняють стомато-
логи. 

Причини цього явища 
можуть бути різними: 
падіння, удар; твердии�  
шматочок ї�жі; результат 
карієсу; стара тріщина; по-
шкоджена пломба; шкідли-
ві звички; дефіцит кальцію; 
хронічне захворювання; 

різні аномалії� прикусу; гор-
мональнии�  дисбаланс.

Наи� частіше причиною 
втрати передніх зубів ста-
ють механічні травми, а 
у випадку з жувальними, 
бічними зубами – патоло-
гічні процеси, наприклад, 
карієс та пломба, яка від-
новлює не більше 50% по-
верхні зуба.

Але якщо ще кілька ро-
ків тому не було альтерна-
тивних способів усунути 
дефект, крім видалення 
та подальшої� установки 
мостових протезів, то в су-
часніи�  стоматології� існує 
низка методів відновлення 
цілісного виду зуба.

– Якщо у вас зламався 
зуб, обов'язково зверніть-
ся до лікаря. Грамотнии�  
фахівець оцінить ступінь 
ушкодження та порекомен-
дує вам наи� кращии�  спосіб 
вирішення цієї� проблеми, 
– пояснив Назаріи�  Михаи� -
люк. – Від того, коли після 
травми пацієнт звернеть-
ся до стоматолога, бага-
то в чому залежить спосіб 
відновлення. Тому не зво-
лікаи� те з візитом, навіть 
якщо пошкоджении�  зуб 

не викликає дискомфорту.

Чи потрібно відновлювати 
зламаний зуб?

Через травмовану по-
верхню тканин зуба, в 
якіи�  знаходяться нервові 
закінчення та судини, може 
проникнути інфекція та 
дати поштовх до розвит-
ку сери� озного запального 
процесу.

– Спосіб відновлення 
значною мірою залежить 
від масштабу пошкоджен-

ня та розташування зуба. 
Вже на прии� омі у фахів-
ця ви вирішуватимете, як 
вчинити далі, – продовжив 
Назаріи� . – Сьогодні в арсе-
налі стоматологів сучасні 
технології�, якісні матеріали 
та нові методи.

Спільно з лікарем ви змо-
жете визначитися, яким 
саме методам відновлення 
віддати перевагу. Для цього 
лікар проведе докладнии�  
огляд ротової� порожнини, 
за допомогою мікроскопа 
оцінить ступінь травми 

зуба і запропонує опти-
мальнии�  варіант.

Як правильно доглядати 
зуби?

Регулярна домашня гігі-
єна та своєчасні профілак-
тичні візити до спеціаліста 
хоча б двічі на рік – це про-
сті істини, які потрібно не 
тільки знати, а и�  виконува-
ти. Вони допомагають під-
тримувати здоров'я усієї� 
порожнини рота, своєчасно 
виявляти проблеми та ви-

рішувати ї�х, не запускаючи 
ситуацію.

Обов'язково знаи� діть на 
поличці у вашіи�  ванніи�  кім-
наті місце для зубної� нит-
ки або як ї�ї� ще називають 
– флосу. Вона дозволить 
легко впоратися з чищен-
ням міжзубних проміжків, 
видаленням залишків ї�жі 
із важкодоступних місць.

 Використовуи� те зубні 
щітки середньої� твердості. 
З одного боку, вони менше 
травмують ясна та тверді 
тканини зубів, а з іншого – 
ефективно очищають зуби.

 Вибираючи зубні пасти, 
зупиніть увагу на тих, що 
містять фтор та антисеп-
тичні речовини. Не заи� вим 
буде також використання 
ополіскувачів для рота.

На здоров'я зубів також 
впливає наше харчування. 
Тому не варто надто захо-
плюватися солодощами і 
кавою, а ось овочі, фрук-
ти та продукти, збагачені 
кальцієм, фосфором, мають 
стати неодмінною скла-
довою вашого щоденного 
меню.

Вороги краси та здо-
ров'я нігтів – металеві 
пилки, дефіцит вітамі-
нів та мікроелементів, 
а також холод. Взимку 
нігті особливо тендіт-
ні, а якщо їх неправиль-
но підпилювати, то 
нігтьова пластина псу-
ється ще більше. 

Чому нігті взимку шарують-
ся, яких вітамінів не вистачає?

Ломкі нігті та 
волосся – симптом 
нестачі цілого ряду 
вітамінів та мікро-
елементів. Як за-
значає терапевт, 
сімеи� нии�  лікар, спе-
ціаліст УЗД-діагнос-
тики Ганна Красюк, 

ламкість нігтів та волосся 
може «розповісти» насам-
перед про залізодефіцитну 
анемію.

Перше, що можна і по-
трібно зробити, щоб точно 
встановити дефіцит заліза 
– це звернутися до свого 
сімеи� ного лікаря та здати 
загальнии�  аналіз крові на 
гемоглобін (НВ). Здавати 
краще венозну кров голод-
ному, вранці, можна випити 
трохи чистої� води.

Загальнии�  аналіз крові 
не покаже початку залі-
зодефіцитної� анемії�, якщо 
вона тільки почалася, тоб-
то гемоглобін може бути в 
нормі. Тому важливо додат-
ково контролювати рівень 
феритину, в межах норми 
для жінок – и� ого показник 
не нижчии�  за 35-40 оди-
ниць.

А ще взимку часто ви-
никає нестача вітаміну D, 
без якого наш організм не 
може нормально засвою-
вати кальціи� . А кальціи�  – 
важливии�  макроелемент, 
відповідальнии�  за міцність 
нігтів.

До того ж взимку ми ї�мо 
набагато менше свіжих 
овочів і фруктів, що спри-
чиняє дефіцит вітамінів 

групи B (вони необхідні 
для росту та гладкості ніг-
тьової� пластини). Звичаи� -
но, зимовии�  клімат і погода 
теж негативно впливають 
на стан нігтів.

Як холод впливає на нігті та 
як їх захистити

І шкіра рук, і нігті взимку 
сохнуть через пересушене 
повітря в приміщеннях – 
«винно» у цьому опалення. 
Різка зміна температури 
при виході з тепла на холод 
і назад теж шкодить нігтям.

Тому важливо зволожу-
вати повітря у приміщенні, 
носіть рукавички на вулиці, 
та гумові рукавички, коли 
робите прибирання або ми-
єте посуд, вдома.

Це допоможе не піддава-
ти нігті агресивніи�  дії� побу-
тової� хімії�. Також зберегти 
нігті цілими та міцними 
допоможе правильнии�  за 
ними догляд.

Як доглядати за нігтями на 
руках узимку

Дотримуи� тесь всього 3 
правил догляду за нігтями, 
щоб нігтьова пластина не 
пошкоджувалася, а нігті не 
розшаровувалися.

• Підпилюи� те нігті пра-
вильно: тільки сухі нігті 
(не після душу або ванн для 
рук) і в одному напрямку, 
до центру нігтя, а не впе-
ред-назад. І не використо-
вуи� те пилки з металу, вони 
руи� нують нігтьову плас-

тину.
• Щодня робіть масаж 

кутикули та нігтів, ви-
користовуи� те для цього 
косметичну олію – можна 
взяти звичаи� ну оливкову.

• Намагаи� теся взимку 
відмовитись від обрізно-
го манікюру, робіть апа-
ратнии� . І у холоду краще 
покривати нігті, як мінімум 
– звичаи� ним безбарвним 
лаком, можна використо-
вувати гель-лак.

Важливо в холоди регу-
лярно покривати нігті і 
знімати лак рідинами, що 
не містять ацетон. Він пе-
ресушує нігтьову пласти-
ну та руи� нує ї�ї�. А для змі-
ни гель-лаку звертаи� теся 
лише до фахівців!

МЕТЕОЗАЛЕЖНІСТЬ: ЯК ПРОЯВЛЯЄТЬСЯ І ЧИ МОЖНА ЇЇ ПОЗБУТИСЯ

ЧОМУ ЛАМАЮТЬСЯ ЗУБИ І ЯК ЗБЕРЕГТИ ГАРНУ ПОСМІШКУ

ЧОМУ ПСУЮТЬСЯ НІГТІ ВЗИМКУ
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КОРИСНІ ПОРАДИ

ВИНО – З ЧИМ ПОДАВАТИ ТА РЕЦЕПТИ ПРАВИЛЬНИХ ЗАКУСОК
Якщо це вино не десертне, яке по-

дається виключно до солодкого, то 
в закусках не повинен бути оцет, він 
знищить смак вина. З тієї ж причи-
ни не можна пити вино з горіхами. 
Безумовно, у кожного є вподобан-
ня, що і з яким вином вживати. Це 
напрацьовано роками та особисти-
ми смаками. Але все ж пропонуємо 
пройтися за рекомендаціями фахів-
ців та спробувати два рецепти 
закусок.

З чим пити червоне вино
За класичними канонами червоне вино подається до 

червоного м'яса або в'яленого. Але експерти радять 
спробувати його з паштетами та з приготовленою на 
грилі або смаженою куркою.

І якщо м'ясо у соусі, то він не повинен бути на основі 
молочних продуктів. Тобто вершків чи йогурту. Від-
дайте перевагу соусам на основі, наприклад, томатів 
та томатної пасти.

Непогано, якщо до червоного вина запропонувати 
закуски, що подаються на хлібі, брускетті.

До речі, у Франції до червоного вина можуть подати 
твердий сир та багет.

З чим пити біле вино
Біле вино – це не лише до страв із білого м'яса та 

морепродуктів. Спробуйте його з гострими та жирни-
ми закусками. Також це можуть бути різні закуски із 
червоною ікрою.

Важливі правила при виборі 
закусок до вина
1. До будь-якого вина не підійде їжа, де відсут-

ній оцет. Легко уявити, як швидко він зіпсує смак 
напою. Та й взагалі будь-які страви, які готуються 
з великою кількістю спецій та прянощів, краще не 
запивати вином.

2. Вино не повинно бути солодшим за страву. І 
саме тому портвейни та десертні вина подаються з 
десертами. А ось сухе червоне або біле вино кисли-
тиме ще більше, якщо подати до них щось солодке.

3. Не можна пити вино з горіхами. Це потужний та 
авторитарний за смаком продукт, він забиватиме 
будь-яке вино. В результаті смак напою відчува-
тиметься погано.

З чим пити напівсухі, напівсолодкі 
та солодкі вина
Напівсухі вина відмінно поєднуються зі стравами з 

овочів та грибів. Овочі мають бути не сирими, а при-
готовленими. Також можна нарізати сир із цвіллю або 
подати хороший хліб із вершковим сиром та зеленню.

Напівсолодкі вина подаються до морепродуктів та 
закусок з овочами. Солодкі вина – це до десертів, ягод 
та сухофруктів.

Інгредієнти:

ЯК ПРИГОТУВАТИ:

Перець помити та запекти цілим близько 30 хвилин при 200 градусах. Накрити 
фольгою, трохи остудити.

Зняти шкірку та видалити насіння. Дати рідини стекти.
Побити в блендері з часником, злегка обсмаженими горіхами та пармезаном. 

Маса не повинна перетворитися на кашу.
Креветки почистити та обсмажити 2-3 хвилини. Додати паприку, сіль і злегка 

присипати пармезаном.
Сервувати перед подачею. Можна подавати на грінки, хлібця або в порціи� них 

ложках.

Закуска з креветками

• Креветки
• 2-3 болгарські перці
• Жменя кедрових горіхів чи інших
• 4 ст. л. тертого пармезану

• 1 зубчик часнику
• Сіль, паприка, трохи цукру та сухии�  
базилік

Інгредієнти:

ЯК ПРИГОТУВАТИ:

Печінку помити, очистити від плівок та жиру.
Розрізати на шматочки і злегка обсмажити.
Цибулю нарізати дрібними кубиками, пасерувати до напівпрозорості.
Печінку порізати кубиками, змішати з цибулею, додати решту інгредієнтів, 

добре перемішати.
Викласти паштет у форму для запікання. Випікати протягом години за тем-

ператури 200 градусів.
Перед подачею закуску остудити.

Печінковий паштет з журавлиною 
та мигдалем

• 500 г курячої� печінки
• 1 велика цибулина
• 1/2 склянки вершків
• 1 яи� це
• Жменя сушених журавлин

• 2 ст. л. крупно посіченого мигдалю
• 1 зубчик часнику
• Сіль, перець, маи� оран, базилік – до 
смаку

Рецепти закусок до вина
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ПРОДАМ
Недвижимость

1-комн. кв.
Дружковка. Прода-

ётся 1-комн. кв. по ул. 
Козацкая 68/57. Тел. 
095-208-02-63.
Дружковка. Продается 

1-комн. кв, в малосемей-
ке, 4/5, в р-не 17 школы, 
в хорошем состоянии. Об-
ращаться в любое время. 
Тел. 066-951-49-98.
Дружковка. Продам 

1-ком. кв. район школы № 
17. Площадь 31 м. кв. 4/5. 
Тел. 066-596-03-99.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв, 2/5, р-н АТС, 
неугловая, тёплая, бал-
кон застеклён, счётчи-
ки на газ, воду. Тел. 
099-981-26-42.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 1/5, без дол-
гов. Тел. 066-809-00-38.
Дружковка. Продам 

1-комн. кв., 1\5, 32 кв. 
м., пластиковые окна, 
решётки, железная дверь, 
водонагреватель, лино-
леум. Р-н маг. «Чудомар-
кет». Малосемейка. Тел. 
050-999-80-13.
Дружковка. Продам 

1-комн.кв, 4/5, в р-не 
Пушки, теплая, не угло-
вая. Тел. 099-345-99-33.
Дружковка. Продаю 

1-комн. кв, 5/5, р-н ма-
газина “Чудо“, недорого. 
Тел. 099-360-83-31.
Дружковка. Продаю 

1-комн. кв., 3/5, р-н 
мал. самолета. Тел. 
066-921-13-80.
Дружковка.  Сдам 

1-комн. кв, 3/5, частично 
с мебелью и быттехникой. 
Микро. Р-н АТБ, недорого. 
Тел. 099-502-94-76.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв в районе 
микрорайона Солнечный. 
Квартира в нормальном 
состоянии, с некоторой 
мебелью и техникой. Тел. 
050-326-81-68.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв в районе 
центрального рынка. 
Квартира хорошая, те-
плая. Центральное ото-
пление официально 
отрезано. Торг уместен. 
Тел. 095-689-66-42.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, в районе 
3 школы. Пластиковые 
окна. В ванной водонагре-
вательный бак, заменены 
трубы. Железная дверь. 
Рядом автобусные оста-
новки, супермаркеты. 
Тел. 099-017-83-24.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, на Сол-
нечном. Пластиковые 
окна, газ.колонка, новые 
межкомнатные двери. 
Хороший район. Без дол-
гов. Торг уместен. Тел. 
063-670-41-62.
Константиновка. 

Продам 1-комн. кв, на 
Центральном рынке 
по улице Театральной. 
Долгов по коммуналь-
ным платежам нет. Тел. 
099-913-70-14.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, по пр. 
Ломоносова. Квартира 
тёплая. Заходи и живи. 
Тел. 050-871-35-62.

Константиновка. 
Продам 1-комн. кв, по 
улице Циолковского. 
Квартира расположена 
в середине дома на 5 /5. 
Мебель останется, сан-
техника поменяна. Тел. 
050-815-54-35.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. кв, р-н Ц. рын-
ка. Тел. 050-174-43-24.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. Квартира на-
ходится в центре города. 
Тел. 095-101-16-55.
Константиновка. Про-

дам 1-комн. р-н Интернат. 
В хорошем состоянии. 
Возможен обмен на авто 
или рассрочка. Тел. 
050-174-43-24.
2-комн. кв.
Дружковка. Прода-

ётся 2-комн. кв, 1/5, п 
ул. Солидарности, 55, 
высок. цоколь, пласт. 
окна, наружн. утепле-
ние, автономн. отопле-
ние, счетчики газ, вода, 
эл. энергия 2-х зонный, 
водонагреватель, комн. 
раздельные, 41 кв. м. Тел. 
095-295-06-95.
Дружковка. Продается 

или сдам 2-комн. кв., 3/4, 
Соборная 28. После 18-
00. Тел. 050-602-77-62.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 1/5, в р-не 
6 школы, газ. колонка, 
кондиционер, счетчи-
ка вода и газ, двойная 
дверь, без долгов. Тел. 
050-206-18-02.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2 этаж, р-н 
кафе “Бархан“, по ул. 
Машиностроителей 58. Не 
угловая, ком. проходные, 
спальня утеплённая, окна 
деревянные. Рядом сад, 
гимназия, больница, апте-
ка. Тел. 095-312-20-46.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, 2/5, микр. 
(Китайская стена), ком-
наты раздельные, балкон 
застелкен, желез. дверь, 
счётчики на воду, тепло, 
2 кладовые, сантехни-
ка, пластик. трубы, в 
жилом состоянии. Тел. 
095-664-09-05.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв, все счёт-
чики, не угловая, без 
долгов, вх. дверь, пласт. 
окна, бойлер, балкон 
застеклён, за маг. «Юж-
ный». Цена 210 000 грн. 
Тел. 099-143-00-06.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв. в нормаль-
ном состоянии, 7/9, лифт 
работает, 9 микро. Тел. 
099-362-17-19.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв. на маленьком 
самолете под ремонт, 3/5, 
не угловая. Торг уместен. 
Тел. 099-130-64-79.
Дружковка.  Про -

дам 2-комн. кв. Тел. 
095-833-43-85.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв., 1/5, в р-не 
маг. “Фуршет“, комнаты 
отдельные, большая 
кладовая. Долгов нет на 
доме, тепловой счетчик. 
Тел. 050-559-77-07.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв., 3/9, ав-
тономное отопление, 
пласт. окна, в хорошем 
состоянии, 54 м/кв, ком-
наты раздельные. Рядом 
остановка и магазины или 
сдам. Цена 350000 грн. 
Тел. 098-110-39-66, 
050-953-37-15.
Дружковка. Продам 

2-комн. кв., 4/5, теплая, 
не угловая, в жилом со-
стоянии, без долгов, по 
ул. Космонавтов 30. Тел. 
050-211-07-97.

Дружковка. Продам 
2-комн. кв., 5/5, р-н 
мал. Самолета. Квар-
тира теплая, требуется 
ремонт. Недорого. Тел. 
095-845-00-12.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв, р-н ЦДЮТ, 
част. с мебелью, бойлер. 
Тел. 050-192-23-47.
Дружковка. Срочно! 

Продам 2-комн. кв, 5/5, 
р-н Мал. самолёта, не-
дорого. Тел 0958450012.
Константиновка. Про-

дается 2-комн. кв, 2/5, 45 
м/кв, угловая. С мебелью, 
стиральная машина, 
автономное отопление, 
кондиционер, интер-
нет, спутниковая антен-
на. Балкон застеклен, 
косметический ремонт. 
Р-н маг. “Детский мир“. 
Цена 10500 у.е. Тел. 
050-205-61-05.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв, в районе 
паспортного стола. Тел. 
095-239-14-00.
Константиновка. 

Продам 2-комн. кв, в 
районе“Нулевой“, дом 
находится возле ма-
газина “Хумана“. Тел. 
050-178-58-27.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв, по Б. 
Космонавтов. Квартира 
без долгов, отопление 
официально отключе-
но, на всё счётчики. 
Цена договорная. Тел. 
050-807-27-43.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв, под биз-
нес, выведена из жилого 
фонда, без отопления 
(официально, через 
теплосеть) угловая, от-
дельный выход, выход 
на подъезд, большая 
лоджия, первый этаж 5-ти 
этажного дома. Район 
Южный. Возможен обмен. 
Тел. 050-977-03-71.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв.  евро 
ремонтом. Пластико-
вые окна, решётки, 
кондиционер.  Тел. 
099-702-22-06.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв.  на первом 
этаже на Центральном 
рынке. Квартира тёплая с 
центральный отоплением. 
Можно под офис. Тел. 
095-319-27-17.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв. по улице 
Европейская. Квартира 
очень теплая, находятся 
в середине дома. Цена 
3600 уе. Торг уместен. 
Тел. 050-815-54-35.
Константиновка. 
Продам 2-комн. кв. 
Полностью разобрана, 
готова под ремонт. Тел. 
050-754-12-17.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв. Рай-
он Металлург. Тел. 
050-102-35-94.
Константиновка. Про-

дам 2-комн. кв. Утеплен-
ная снаружи, решетки 
на окнах, входная дверь 
металлическая, под-
вал рядом с подъез-
дом, без долгов. Тел. 
099-019-20-17.

3-комн. кв.

Дружковка. Продает-
ся 3-комн. кв, 1/5. Дом 
кирпичный, высокий цо-
коль. Жилое состояние, 
теплая, сухая. Общая 
площадь 49,5 кв. м. Тел. 
050-229-08-21.

Дружковка. Продам 
3-ком. кв., 1/5, 54,8 кв.м., 
с подвалом, с ремонтом, 
без долгов, возле гим-
назии Интеллект. Есть 
фото на OLX. Тел. 050-
667-86-85, 050-983-
68-61, +79384042399 
(WhatsApp).

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 1/5, с авто-
ном. отоплением, по ул. 
Смоленская, с мебелью 
и быттехникой. Общая 
площадь 46,2 кв. м, окна 
и балкон пластиковые с 
метал. решётками. Тел. 
050-109-53-32.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 1/5, с ре-
монтом и индивиду-
альным отоплением по 
ул. Энгельса, 89. Тел. 
050-226-68-85.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 2/2, ул. 
О. Кошевого 15. Тел. 
099-567-05-18.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 4/9, с двумя 
балконами, с частич-
ным ремонтом. Тел. 
098-947-69-65.

Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 7/9, по ул. 
Козацкая 74, без ремонта. 
Тел. 099-961-85-67.

Реклама + Оголошення
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Дружковка. Продам 
3-комн. кв, 7/9, по ул. 
Козацкая 95. Не угловая, 
теплая, с хорошим ремон-
том, сантехника новая, 
счетчики, без долгов, 
общая площадь 69,3 кв. 
м. Тел. 095-483-70-05.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 8/9, ул. Кос-
монавтов 51, без долгов, 
без ремонта. Все вопро-
сы по телефону. Тел. 
099-503-90-28.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв, 9/9, крыша 
не течёт, лифт работает, 
окна, балкон м/п. Недоро-
го. Тел. 066-036-70-66.
Дружковка. Продам 

3-комн. кв. Р-н 6 школы. 
3/5 эт. Автономное ото-
пление (двухконтурный 
котел). Ремонт, остается 
вся мебель, бытовая тех-
ника. Есть кондиционер. 
Окна пластик. Площадь 
54 м. кв. Не угловая. Тел. 
063-830-67-72.
Дружковка. Продам 

или сдам 3-комн. кв., на 
1/5, в р-не Горгаза. Тел. 
050-263-09-13.
Дружковка. Продам 

недорого 3-комн. кв, 9/9, 
с мебелью и быттехникой 
по ул. П. Коммуны 73. 
Тел. 095-106-39-61, 
095-163-52-86.
Константиновка. Про-

дам 3-комн. кв благоустро-
енная квартира в районе 
Центрального рынка. Тел. 
099-351-61-15.

Константиновка. 
Продам 3-комн. кв, в 
районе 5-больницы в 
доме «Автовизит». Тел. 
099-500-31-10.
Константиновка. Про-

дам 3-комн. кв. возле 
Хитрого Рынка. Квартира 
очень теплая, утеплена со 
стороны подъезда. Дет-
ский сад напротив дома, 
рядом школа,рынок. Тел. 
050-756-02-81.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. ин-
терната с индивидуаль-
ным отоплением (двух 
контурный котел вай-
лонт, узаконенный). Тел. 
050-233-64-66.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. м-н 
Южный. Тел. 066-207-
04-22, 093-965-41-11.
Константиновка. Про-

дам 3-комн. кв. на про-
спект Ломоносова. Через 
дорогу детский сад, рядом 
гимназия, дом пионеров. 
Парковая зона с лавочка-
ми. Тел. 050-037-29-70.
Константиновка. 

Продам 3-комн. кв. по 
улице Калмыкова. ми-
крорайон Южный. Тел. 
066-283-83-08.
Константиновка. 

Продам 3-комн.кв. про-
спект Ломоносова, воз-
ле 5-й больницы. Тел. 
098-490-97-32.

4-, 5-комн. кв.

Дружковка. Продам 
4-комн. кв, 2/9, с ме-
белью и быттехникой, 
по ул. Космонавтов, 
магазин “Колос“. Тел. 
099-773-01-03.
Дружковка. Продам 

4-комн. кв, 9/9, по ул. П. 
Коммуны 56, р-н “Челен-
тано“. Состояние жилое. 
Тел. 095-547-87-89.
Дружковка. Продам 

4-комн. кв, по ул Ленина, 
рынок “Сильпо“, 1 этаж, 
98 кв. м, индивидуальное 
отопление газ, электро. 
Тел. 050-226-68-85.
Дружковка. Продаю 

4-комн. кв, 76 кв. м, р-н 
пл. Соборная, чешский 
проект, счетчики, без 
долгов. Тел. 066-899-
07-14, 79629000545.
Константиновка. Про-

дам 4-комн. кв. по ул. 
Октябрьская, хороший 
косметический ремонт. 
Мебель остается. Есть 
кондиционер, газовая ко-
лонка, стиральная машин-
ка. Тел. 098-119-04-40.
Константиновка. Продам 

4-комн. кв., 5/5, крыша 
после кап. ремонта, в 
р-не школы №3, по ул. 
Калинина, 46, пластико-
вые окна, желез. дверь 
входная, колонка автомат, 
счетчики на все, требуется 
частичный ремонт. Тел. 
099-511-21-95.

Дома

Дружковка. Прода-
ётся дом в пос. Яков-
левка, 77 кв. м, с газом 
и печным отоплением. 
Удобства в доме, долгов 
нет, земли 2,5 сот, есть 
душ, туалет, гараж. Тел. 
050-878-36-72.
Дружковка. Продаёт-

ся пол-дома с печным 
отоплением в пос. Яков-
левка, ул. Толстого 35, 
участок 8 соток. Тел. 
095-851-61-73.
Дружковка. Продается 

дом 64 кв. м, Яковлев-
ка. Вода центральная, 
огород ухоженный 12 
соток. Есть малина, фрук-
товые деревья. Тел. 
050-580-81-45.
Дружковка. Продается 

дом в пос. Донской, ул. 
Минской 8, газ, вода, 
скважина, подвал, летняя 
кухня. Огород 4-5 сот. 
Рассмотрю все варианты. 
Тел. 095-607-06-90.
Дружковка. Продается 

дом пос. Молоково, ул. 
Куприянова 51, из белого 
кирпича, 60 кв. м, без 
ремонта, без долгов. Тел. 
066-384-39-70.
Дружковка. Продается 

дом, 2 этажа, со всеми 
удобствами, частич-
но с мебелью, техни-
кой. Новые постройки, 
пластик, плитка. Тел. 
050-196-46-24.
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Дружковка. Продается 
кирпичный газифициро-
ванный дом 7*11 в пос. 
Райское, по ул. Донецкая, 
11. Участок 17 соток. Во 
дворе колодец, подвал. 
Тел. 099-742-93-61.
Дружковка. Продам 

дом 52,4 кв. м, в пос. Алек-
сеево-Дружковка. Новый 
котёл, ремонт в ванной, 
участок 10 сот, колодец, 
цена 190 000 грн. Тел. 
050-037-49-07.
Дружковка. Продам 

дом 64 кв. м по ул. Ку-
приянова, недорого. В 
доме газ, отопление, 
вода, туалет, печь. Уча-
сток 5 соток, колодец, 
гараж, туалет. Тел. 
099-560-79-05.
Дружковка. Продам 

дом в пос. Кондратовка 
по ул. Заборского. Газ 
и вода. Или обменяю 
на 1-2-комн. кв. Тел. 
066-396-49-77.
Дружковка. Продам 

дом в районе магазина 
Сильпо, по улице Бла-
гоева, возле техникума 
ДГМА, без долгов. Есть 
флигель, хоз. построй-
ки, подвал, счетчики, 
газ, вода, свет. Дом 70 
кв. м., участок 13 со-
ток. Тел. 050-215-73-
00, 095-187-26-68, 
067-160-41-91.
Дружковка. Продам 

дом в Райском или ме-
няю на квартиру. Тел. 
095-395-91-43.
Дружковка. Продам 

дом со всеми удобства-
ми, газ, вода, баня, 2 
гаража, 2 подвала, двор 
накрыт, хозпостройки. 
Тел. 099-206-07-42.

Дружковка. Продам жи-
лой дом 75/55 м/кв, пять 
комнат, газ, вода, мебель, 
бытовая техника. Хоз. 
постройки, гараж, сарай, 
п. Сурово, рядом выгон 
скота. Тел. 050-977-86-83.

Дружковка. Продам 
небольшой газифициро-
ванный дом в пос. Кар-
ловка, р-н путепровода. 
Тел. 050-934-34-20, 
066-086-42-02.
Дружковка. Продам 

небольшой газифици-
рованный дом со всеми 
удобствами, п. Яковлевка. 
Пластиковые окна, на всё 
счётчики, гараж. Тел. 
095-370-32-26.

Дружковка. Продам 
частный дом в р-не путе-
провода, пос. Яковлевка. 
60 кв. м, газ, вода, гараж, 
флигель, участок 6 сот. 
Тел. 095-178-95-16.
Дружковка. Продам 

частный дом, р-н гав-
риловского рынка. Тел. 
099-073-78-18.
Дружковка. Продаю 

дом, п. Молоково, 7х10. 
Газ, вода в доме. Огород 
2.5 сотки, сарай, гараж 
с ямой, подвал, летний 
душ. Тел. 050-732-06-
30, 099-497-03-26.
Константиновка. Про-

дам двухэтажный дом в 
хорошем состоянии район 
(пр.Ломоносова). Тел. 
099-951-42-46.
Константиновка. 

Продам дом в районе 
2 больницы, по ули-
це Костюшко, рядом 
магазин Кольцо. Тел. 
099-000-79-36.
Константиновка. Про-

дам дом в ХОРОШЕМ ме-
сте (район 1-го ставка) 
Красный Городок. Тел. 
093-640-46-60.
Константиновка. Про-

дам дом в хорошем состо-
янии с подвалом, новым 
гаражом, на котором 
также есть чердак, 3 са-
раями. Центр поселка. 
Тел.  063-119-16-66.
Константиновка. Про-

дам дом на Червоном в 
жилом состояний окна 
пластик, решетки, же-
лезная дверь, гараж, 
постройки и т. д. 2700 
$. Тел. 067-140-42-44.
Константиновка. Про-

дам дом с удобствами на 
Червоном. Подробности 
по телефону. С реальны-
ми покупателями поторгу-
юсь. Рассрочка возможна 
на 6 мес. при оплате 50%. 
Тел. 050-668-79-27.
Константиновка. Про-

дам дом, р-н Теле. вышки, 
15 мин. до ц. рынка. В 
доме сделан косметиче-
ский ремонт, установлен 
новый бойлер, пласти-
ковые окна, газ, вода, 
санузел в доме. Дом 55 
м2, участок 13,5 сот. Мно-
го хоз построек, летняя 
кухня, подвал, летний 
душ с подогревом воды, 
вода постоянно. Дом и 
двор ухоженный, земля 
плодородная. Обмен на 
2-комн. квартиру, на 1-2 
этаже в р-н ц. рынка или 
интерната. Светлана. Тел. 
099-683-73-93.

®
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Константиновка. Про-
дам дом. Находится за м/р 
Южный. Ул. Тепличная. 
Тел. 050-856-69-11.
Константиновка. Про-

дам дом. в хорошем со-
стоянии, теплый. Двор 
огорожен, во дворе два 
гаража, погреб, летняя 
кухня. Небольшой сад. 
Рассмотрю вариант об-
мена на квартиру. Дом 
без долгов. Реальному 
покупателю торг. Тел. 
050-644-96-67.
Константиновка. Про-

дам или обменяю дом, 
летняя кухня из 2х ком-
нат, гараж, хозпостройки, 
газифицирован, есть печь 
под водяное отопление. 
Тел. 050-677-99-34.

Гаражи

Дружковка. Продам га-
раж. Находится во дворе 
бывшей ГАИ. Гараж на 
две машины. Из шла-
коблоков. Длина 11,6м. 
Ширина 3,8м. Площадь 
44.08м. Есть погреб, вер-
стаки, стеллажи. С элек-
тричеством и гаражным 
евроремонтом. Объявле-
ние с фото есть на ОЛХ. 
Тел. 063-830-67-72.

Транспорт

Автомобили

Дружковка.  Про -
дам Renault Megane 3, 
полностью обслужено. 
Оригинальный пробег, 
гаражное хранение, 
зимняя новая резина. 
Двигатель дизель 1.5 л, 
купить 5 ст. Кондиционер, 
круиз контроль, элек-
троподъемники 4. Тел. 
063-693-98-06.
Дружковка. Продам 

автомобиль “Иж“ Тел. 
099-469-03-49.
Дружковка. Продам Газ 

24 1982 г. в, цвет белый, 
заводская покупка, про-
бег 100000, не было ДТП, 
в хорошем состоянии. 
Тел. 099-269-52-81.
Мото, вело

Константиновка. Про-
дам мотоцикл Днепр 
11, колонка Junkers, 
молочный сепаратор, 
водяной насос на ото-
пление, спортивная гиря 
30 кг, банки 0,5 л. Тел. 
050-210-25-80.
Запчасти

Дружковка. Продам 
багажник на Жигу-
ли и цепь новая. Тел. 
066-661-87-22.
Дружковка. Продам ГАЗ 

53 самосвал. Трактора 
МТЗ 80, ЮМЗ. Двигателя: 
на Т40, Т25, ЮМЗ, МТЗ. 
Есть 3/4 МТЗ, ЮМЗ. Тел. 
095-648-94-77.

Мебель
Дружковка. Продам 

3х-створчатый шифоньер 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. 095-751-89-64.

Зоомир
Дружковка. Отдам 

кошку в хорошие руки. 
К лотку приучена. Тел. 
050-194-98-12.
Дружковка. Отдам 

собаку 1 год, средне-
го размера, девочка. 
В хорошие руки. Тел. 
095-602-79-37.
Дружковка. Срочно 

продам щенков стафа, 
цена договорная. Тел. 
050-597-65-42.

Мир растений
Дружковка. Продаю 

комн. растения: сто-
летники, ден. деревья, 
молочай, юкку, розу, как-
тусы, хавортию, драцену, 
мелиссу, декабриста. Тел. 
095-105-47-60.

Быттехника
Дружковка. Продам 

бойлер 50 л, в хоро-
шем состоянии. Тел. 
050-529-94-95.
Дружковка. Продам 

машинку стиральную 
“Вирпул“ 5,5 кг (авт), б/у. 
Тел. 050-537-45-67.
Дружковка. Продам 

телевизор “Samsung“ 
диаг. 52 см, телевизор 
“Patriot“ диаг. 51 см. Тел. 
050-847-25-10.
Дружковка. Продам 

холодильник Донбасс 10Е. 
Тел. 066-271-68-61.
Константиновка. Про-

дам холодильник б/у 
и морозилку б/у в хо-
рошем состоянии. Воз-
можна доставка. Тел. 
050-578-30-44.

Стройматериалы, 
сантехника

Дружковка.  Про -
дам 3 пластиковых 
окна б/у 1310*1270 - 1 
шт, 1310*2060 - 2 шт. 
Цена 4800 грн. Тел. 
099-643-67-00.
Дружковка. Продам 

водонагрев. итальян-
ский, в хорошем состо-
янии, б/у, на 50 л. Тел. 
050-673-12-39.
Дружковка. Продам 

новые чугунные семи-
секционные батареи- 2 
шт, регистр Ф-100 р-р 
1300 мм-1 шт, газовый 
котел КСТ-16-1шт, новый 
полированный сервант-1 
шт, раздвижной стол, 
кирпич белый б/у. Тел. 
099-742-93-61.
Дружковка. Продам 

чугунную ванную и ради-
аторы, стальную ванную 
и радиаторы, деревянные 
межкомнатные двери 
со стёклами и без, лут-
ки, окна, рамы. Тел. 
050-226-68-85.

Продам гипсокартон, 
строительные смеси, 
ЦЕМЕНТ, ГАЗОБЛОК. 
Тел. 050-690-21-51.

Продам доску 25, 
30, 40 мм обрезную 
и н/обрезную, брус 
40x10-40x40, 50x80-
50x150, 100x100 дли-
ной 4,5 и 6 м, плинтус, 
шифер. ДВП, OSB, 
QSB, блок-хаус, ру-
бероид. Цены доступ-
ные. Доставка. Тел. 
050-471-31-56.

Продам лист металли-
ческий 0,8 мм; 1,0 мм, 
1,5 мм, 2,0 мм, 2,5 мм, 
3,0 мм, 4,0 мм, 5,0 мм, 
6,0 мм, 8,0 мм, 10,0 
мм, 16,0 мм, 20,0 мм 
оцинковка; уголок № 
25, 35, 40, 45, 50, 63, 
75, 100. Трубу, полосу, 
сварочную проволоку, 
квадрат, круг, швел-
лер, арматуру, трубу 
профильную, шести-
гранник, электроды. 
Порезка. Доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Продам профна -
стил, планки, угол-
ки из профнастила, 
водостоки, металло-
черепицу, битумную 
черепицу. Доставка. 
Тел. 050-471-31-56.

Продам трубу водо-
газопроводную диам. 
15, 20, 25, 32, 40, 50, 
76, 89, 102, 159 мм, 
порезка, доставка. 
Гибка трубы. Тел. 
050-690-21-51.

Продам трубу про-
фильную 15х15, 17х17, 
20х20, 20х30, 25х25, 
30х30, 40х20, 40х25, 
40х40, 50х25, 60х30, 
60х40, 60х60, 60х80, 
80х40, 80х80, 100х100, 
120х120. Гибка трубы. 
Порезка, доставка. Тел. 
050-690-21-51.

Одежда, обувь

Дружковка. Продам 
пальто пуховик жен-
ское, р 52-54, с капю-
шоном. Отделка мех 
шиншиллы, недорого. 
Тел. 095-244-76-52.
Дружковка. Продаю: 

женская одежда зим-
не-весенняя: куртка, 
плащ, брюки, свитера, 
все в идеальном состо-
янии, р 46-48 и 50-52; 
сапоги зимние замше-
вые р 38, новые. Тел. 
095-631-59-65.
Дружковка. Продаются 

новые темно-синие х/б 
ватные мужские штаны 
советского производства. 
Для охоты, рыбалки, 
стройки, р 52, рост 3,4. 
Тел. 095-008-30-57.

РАЗНОЕ

Дружковка. Продаёт-
ся инвалидная коляска 
(новая), противопро-
лежневый матрас (но-
вый), тонометр, очки 
+6,5 (новые).  Тел. 
095-207-25-19.
Дружковка. Продаёт-

ся инвалидная коляска 
для помещения и улицы, 
в хорошем состоянии. 
Цена 1800 грн. Тел. 
095-851-61-73.
Дружковка. Продам 

автоматический стаби-
лизатор напряжения, 
лестница деревянная 3 м, 
раковина керамическая, 
баллон пропановый 50 л, 
канистра металлическая 
20 л, газовый котёл. Тел. 
050-219-59-89.
Дружковка. Продам 

аквариумы на 150 л и 20 
л, компресора, подогрева-
тели, фильтр к ним. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 

ванну металлическую, 
диван раскладной, крова-
ти, микроволновая печь. 
Тел. 066-579-12-04, 
066-325-99-55.
Дружковка. Продам 

зимние шины шипован-
ные с дисками R-13 - 2 
шт, чехол на машину 
Жигули, детский манеж, 
детская ванночка. Тел. 
099-404-56-26.
Дружковка. Продам 

лист железа 1,5*3; сено; 
колючая проволока; ко-
вер; машинка стиральная 
п/а. Тел. 066-486-75-83.
Дружковка.  Про -

дам сейф, 3 двери, ка-
стрюля эмалированная 
20 л, выварка новая 10 
л, стенка полированная 
тёмного цвета, тумбоч-
ка под телевизор. Тел. 
050-049-22-43.
Дружковка. Продам 

тарелки, чашки, рамки 
100 гр, банки 3 л, бутыль 
20 л, струмок, соковар-
ка, электровафельница, 
селёдницы, салатницы, 
кастрюля алюминиевая 
20 л, кастрюля из не-
ржав. 30 л, ведро эма-
лир. с крышкой. Тел. 
096-711-54-76.
Дружковка. Продам 

телевизор Самсунг и 
стиральную машинку 
полуавтомат, микровол-
новую печь, ковер 2*3. 
Тел. 095-176-84-59.
Дружковка. Продам 

тюнер Т2 300 грн, чай-
ный сервиз кобаль-
товый 300 грн. Тел. 
095-010-78-63.

Дружковка. Продам 
холодильник «Норд» 1,8 
м; пылесос «Витязь»; 
термос 2 л; труба ме-
таллическая, D – 100 
мм; коньки с ботинками 
р 36-38; кастрюли: алю-
миниевая, эмалиров. и из 
нержавейки – 40 л. Тел. 
050-219-59-89.
Дружковка. Продам 

швейные машинки “По-
дольск“ ручные, ножные 
с электроприводом. Тел. 
050-226-68-85.
Дружковка. Продам 

шифоньер, стулья, тре-
льяж, ножная швейная 
машинка с тумбочкой, 
шкурки кролика, одея-
ло верблюжье, кресло 
компьютерное, тумбочка. 
Тел. 095-711-54-76.
Дружковка.  Про -

дам ювелирные укра-
шения, серебро. Тел. 
095-244-76-52.
Дружковка. Продам: 

дверь входная жилищ-
ная, середина обшита 
деревом, 2м*80; 2 две-
ри МДФ коричневые, с 
ручками, 80*2м; палас 
плотный, тёплый. Тел. 
050-864-44-25.
Дружковка. Продаю 

лист коричневого пла-
стика 0,95*115; бана-
новые ящики; кожаный 
дипломат; кравчучку 
четырехколесную; крав-
чучку двухколесную. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продаю на-

воз. Тел. 050-174-19-45.
Дружковка. Продаю 

новые спецовочные муж. 
костюмы х/б, новые ра-
бочие халаты х/б муж. и 
жен., спецовочные ват-
ные куртки, ватные брю-
ки. Тел. 099-722-42-10.
Дружковка. Продаю пу-

ховые подушки 80*80 - 3 
шт, 70*70 - 3 ки 80*80 - 3 
шт, новые; новая кофта 
из ангоры на пуговицах, 
произв. Турция, 52 р. Тел. 
099-722-42-10.

Дружковка. Продаю 
пылесос “Ракета“, центри-
фуга “Юла“, фотовспышка 
“Чайка“, колокол 30 ват. 
На Москвич задний мост, 
кулиса, помпа. Кабель 
4х-жильный 18 м. Тел. 
050-174-19-45.
Дружковка. Продаю 

шерстяной ковер укр. ри-
сунком со стены 2,0*1,40; 
жакардовое покрывало 
2,4*2,2 - 1 шт; плед 
шерст. в клетку 1,5 сп; 
тазы алюминиевые, пла-
стиковый 40 л; таз эма-
лированный б/у. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продаю 

шифоньер трехстворч. 
в хорошем состоянии - 
200 грн. Сервант хорош. 
формы - 100 грн. Стол 
тумба полиров. - 200 
грн. Швейная машинка 
подольская ножн. в ра-
бочем состоянии. Тел. 
050-872-97-45.
Дружковка. Продаю: 

алюминиевая кастрюля 
20 л; деревянная прялка; 
тумбочка под телевизор; 
телевизор “Рейнфорд“; 
новый столовый сервиз 
на 6 персон; резиновые 
сапоги 45 р; валенки 
новые черные 45 р. Тел. 
099-722-42-10.
Дружковка. Продаю: 

сумку спортивную муж-
скую, новую; покрывало 
на кровать, диван (трав-
ка) новое; плед новый. 
Тел. 095-631-59-65.
Константиновка. Про-

дам буржуйку, велосипед 
взрос., бур рыбацкий, 
обогреватель маслянный, 
возик под мусор, тачка, 
газ. баллон и печка, кухня 
“Золушка“, бочки, кани-
стра, унитаз б/у, блок газ. 
24, стартер, генератор, 
коленвал, корзина и др. 
Тел. 050-608-22-97.

КУПЛЮ
Недвижимость

Дружковка. Куплю 
гараж  металличе -
ский, разборной. Тел. 
095-320-47-41.
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Обласна газета "Прапор Індустрії"

____________________________________________
 (дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки 

впливу на довкілля (автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на 

довкілля, не зазначається суб’єктом господарювання)
______________________________________________

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля 
планованої діяльності (автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкіл-
ля, для паперової версії зазначається суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МАРІУПОЛЬСЬКИЙ МЕТАЛУРГІЙНИЙ КОМБІНАТ ІМЕНІ ІЛЛІЧА»
(ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА»)

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім’я та по батькові 
Код згідно з ЄДРПОУ 00191129

фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від 
прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання 
Юридична адреса: 87504, Україна, Донецька обл., м. Маріуполь, Кальміуський р-н, вул. 

Левченка, 1
Генеральний директор – Шевченко Тарас Григорович
Адреса електронної пошти: оffice.mmk@metinvestholding.com
Контактний номер телефону: +38(0629) 56-40-09; факс: +38(0629) 56-49-52
 (місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - під-

приємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи .
Планована діяльність, її характеристика.
Планованою діяльністю передбачається нове будівництво системи вловлювання та очищення 

неорганізованих викидів конвертерів ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» по вул. Левченка, 1 в м. 
Маріуполь.

В киснево-конвертерному цеху (ККЦ) ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» працюють три конвертори 
місткістю 160 т кожен. Газовідвідний тракт кожного конвертера обладнаний індивідуальною 
газоочисткою і працює в режимі з «повним допалюванням оксиду вуглецю». При технологічних 
операціях конвертерного виробництва, таких як завалка брухту в конвертер, заливка чавуну, випуск 
сталі з конвертера та зливання шлаку відбуваються пилогазовиділення - неорганізовані викиди.

В даний час система вловлювання і очищення неорганізованих викидів при завантаженні брух-
ту, заливанні чавуну, випуску стали та зливанні шлаку - відсутня. Утворена пилогазоповітряна 
суміш евакуюється за допомогою природної аерації через ліхтар, розташований на даху будівлі 
конвертерного цеху. 

У зв'язку з цим метою планованої діяльності є будівництво системи вловлювання пилогазови-
ділень, що утворюються від конвертерів №№1-3 під час завантаження брухту, заливанні чавуну, 
зливу сталі й шлаку; і їх відведення на очистку до рукавного фільтру з імпульсною регенерацією 
з досягненням залишкової запиленості газу перед викидом на трубі до 20 мг/нм3.

Технічна альтернатива 1.
Будівництво системи вловлювання, відведення та очищення неорганізованих викидів газо-

пилового потоку, що утворюються під час заливки чавуну, завалки брухту, зливу сталі й шлаку 
на конвертерах №№1-3 ККЦ із застосуванням рукавного фільтра з імпульсною регенерацією. 
Перевага даного технічного рішення - відповідність сучасному світовому технічному рівню в 
області пиловловлюючої техніки, забезпечення кінцевої запиленості пилогазоповітряної суміші 
– не більше 20 мг/нм3.

Технічна альтернатива 2.
Альтернативним рішенням будівництва системи вловлювання та очищення неорганізованих 

викидів конвертерів ККЦ із застосуванням рукавного фільтру є очищення неорганізованих 
викидів за допомогою електрофільтра, що забезпечує кінцеву запиленість пилогазоповітряної 
суміші – 50 мг/нм3.

Отже, електрофільтр є менш ефективним в порівнянні з рукавним фільтром.
Крім того, для спорудження електрофільтру потрібні набагато більші капітальні та експлуатаційні 

витрати, в порівнянні з аналогічним рукавним фільтром, що також можна віднести до недоліків.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.
Майданчик передбачуваного будівництва розташований в центральній частині території 

металургійного комбінату ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА», тому з усіх боків обмежений існуючими 
будівлями і спорудами.

Будівництво передбачається на проммайданчику площею 626,8351 га згідно з державним актом 
на право постійного користування землею (II-ДН №005875), реєстраційний № 593 від 06.03.2001 р.

Проєктовані будівлі і споруди розміщуються відповідно до технологічного процесу виробництва 
і раціонального використання території.

Проєктований майданчик межує: з північного боку - з об'єктами енергокорпусу конвертерного 
цеху; із західного і південного боку - з територією розміщення об'єктів конвертерного цеху; зі 
східного боку - з існуючими естакадами технологічних трубопроводів.

Проєктоване обладнання нової аспіраційної установки розміщується на місці споруд, що 
підлягають під демонтаж. Рельєф основного майданчика будівництва аспіраційного обладнання 
рівний, раніше спланований, є незначні перепади відміток землі до 1,0 м.

В геологічному відношенні майданчик придатний для промислового будівництва.
Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкти будівництва не передбачається.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2 не розглядалася, 

оскільки розміщення проєктованих об'єктів передбачається на території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» 
в межах існуючої території конвертерного цеху, в районі конвертерів №№ 1-3, з максимальним 
наближенням до них, на майданчиках, придатних для даної забудови.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності
Планована діяльність забезпечує збереження робочих місць для робітників підприємства та 

соціальний захист для них та їх сімей. Підприємство за рахунок реалізації своєї продукції в 
Україні та за її межами вносить помітний внесок в економічний потенціал регіону та країни, 
суттєво поповнює бюджети, як державного, так і місцевого рівнів.

Позитивним аспектом реалізації планованої діяльності з нового будівництва системи вловлювання 
та очищення неорганізованих викидів конвертерів ККЦ ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» є зменшення 
потужності викидів речовин у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за 
складом та зменшення величин максимальних приземних концентрацій на границі СЗЗ. 

При дотриманні всього комплексу заходів щодо захисту навколишнього середовища, будівель-
но-монтажні роботи та експлуатація об’єкту не спричинять негативного впливу на соціально-е-

кономічне середовище.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності 
(потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

В установку вловлювання і очищення неорганізованих викидів входять:
- місцеві відсмоктувачі (зонти) від зони завантаження (заливки) і випуску плавки для кожного 

конвертера;
- газоходи від зонтів до збірного колектору газів і встановлені на них регулюючі та відключаючи 

клапани з виконавчими механізмами;
- збірний колектор газів;
- зовнішній газохід від колектору до охолоджувача газу;
- охолоджувач неорганізованих викидів газу;
- газохід брудного газу від охолоджувача до рукавного фільтра;
- рукавний фільтр;
- газохід очищеного газу від рукавного фільтра до димососів; 
- димососи;
- викидна труба;
- система збору та транспортування вловленого пилу, включаючи збірний бункер та зволожувач;
- система постачання стисненим повітрям з установкою модульної компресорної станції;
- система електропостачання;
- система управління.
Технічні рішення з вловлювання, транспортування і очищення неорганізованих викидів в ру-

кавному фільтрі з імпульсною регенерацією відповідають світовому технічному рівню в області 
пиловловлюючого обладнання і забезпечують величину кінцевої запиленості не вище 20 мг/нм3.

Спорудження нової системи вловлювання та очищення неорганізованих викидів не вплине на 
технічні параметри конвертерів.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря – необхідність дотримання значень гранично-допу-

стимих концентрацій (гігієнічних нормативів) забруднюючих речовин в атмосферному повітрі 
на зовнішній межі санітарно-захисної зони;

 - по утворенню відходів – мінімізація їх утворення і максимально можливе використання 
у виробничому процесі; організація тимчасових місць зберігання і дотримання вимог у сфері 
поводження з відходами згідно класів небезпеки;

 - по шумовому навантаженню – дотримання дозволених санітарних норм акустичного забруд-
нення на межі житлової забудови;

 - по забрудненню ґрунтів – дотримання значення фонових показників вмісту забруднюючих 
речовин у ґрунті.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
- протипожежні розриви між будівлями та спорудами;
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, інженерно-транспортною та промисловою 

інфраструктурою (забудовою), яка склалася на території планованої діяльності та поряд з нею.

щодо територіальної альтернативи 2:
Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1
На майданчику будівництва проєктованого об'єкта розташовані існуючі споруди, а саме:
- приміщення для ремонту технологічного транспорту (експлуатований об'єкт);
- склад паливно-мастильних матеріалів (ПММ) (неексплуатований об'єкт);
- приміщення охорони праці (експлуатований об'єкт).
В межах реалізації проєкту передбачається демонтаж перерахованих вище об'єктів для мож-

ливості розміщення обладнання нової аспіраційної установки. При цьому демонтовані об'єкти, 
які експлуатуються, переносяться на інші майданчики (використовуючи існуючі будівлі) до їх 
демонтажу за окремим проєктом.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно до технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Дотримання проєктних рішень в період будівництва і експлуатації, що забезпечуватиме раціо-

нальне використання природних ресурсів. Передбачено охоронні, захисні та компенсаційні заходи.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1
Продовження на 21 стор.
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Клімат і мікроклімат
Джерела впливу не передбачаються.
Повітряне середовище
В період експлуатації: 
Планованою діяльністю передбачається локалізація неорганізованих викидів забруднюючих 

речовин від конвертерів при виконанні наступних технологічних операцій: заливка чавуну, завалка 
брухту, випуск сталі, злив шлаку (існуюче становище - дж. викиду № 159 - аераційний ліхтар) 
у систему вловлювання та очищення. Проєктованим джерелом викидів забруднюючих речовин 
є - викидна труба аспіраційної системи. Очищення вловлених аспіраційних газів передбачається в 
рукавному фільтрі з досягненням залишкової запиленості газу перед викидом на трубі до 20 мг/нм3.

В період будівництва:
Джерелами утворення забруднюючих речовин будуть: робота автотранспорту, спецтехніки і 

механізмів, перевантажувальні роботи матеріалів, що пилять, зварювальні та фарбувальні роботи.
Водне середовище
Витрата технічної води періодична, тільки під час вивантаження вловленого пилу зі збірного 

бункеру у спецтранспорт і передбачається від існуючої мережи. 
Водопостачання та водовідведення для господарсько-питних потреб передбачається від існую-

чих мереж і зберігається на існуючому рівні, так як обслуговування проєктованого об’єкта буде 
здійснюватися з незначним збільшенням персоналу, без збільшення загальної кількості питної 
води в цілому, що споживається на підприємстві.

Потенційних джерел забруднення підземних та поверхневих вод від планованої діяльності не 
передбачається.

При дотриманні проєктних рішень, вплив на водне середовище поверхневих водних об’єктів 
виключається, додаткове навантаження та вплив на підземні води – не відбудеться.

Земельні ресурси
Будівництво системи вловлювання та очищення неорганізованих викидів конвертерів ККЦ 

передбачається на території діючого конвертерного цеху, на спланованому і щільно забудованому 
майданчику.

Додаткового відведення земельної ділянки під об'єкти будівництва не передбачається. Пла-
нована діяльність проводитиметься в межах існуючого промислового майданчика де ґрунтовий 
покрив повністю знято в ході проведення попередньої діяльності. Зняття родючого шару при 
проведенні будівництва не планується, бо рослинний шар на площі розміщення проєктованого 
обладнання відсутній. 

Відходи, які утворюються в процесі експлуатації та при будівництві не забруднюють ґрунт, 
тому що, відповідно до санітарних норм, зберігаються в спеціально обладнаних місцях. 

Таким чином, за умови виконання проєктних рішень, вплив на ґрунтовий покрив та земельні 
ресурси відсутній.

Поводження з відходами
У процесі експлуатації об’єкта планованої діяльності передбачається утворення наступних 

видів відходів:
- пил (зволожений), вловлений проєктованою аспіраційною установкою;
- матеріали фільтрувальні зіпсовані, відпрацьовані чи забруднені;
- відходи масла;
- промаслене ганчір’я;
- побутові відходи;
- одяг зношений чи зіпсований.
Напрямок поводження з відходами – за існуючою на комбінаті схемою.
Під час підготовчих, будівельних і монтажних робіт будуть утворюватися відходи, які будуть 

передаватись стороннім організаціям згідно укладених договорів або розміщуватись в місці 
видалення відходів підприємства. 

Рослинний і тваринний світ
На території ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» не виявлено існування цінних видів флори і мисливських 

видів фауни; не виявлено рідкісних і зникаючих видів рослин та тварин,  занесених в Червону 
книгу. Нині майданчик ПРАТ «ММК ІМ. ІЛЛІЧА» і територія міста Маріуполь, що знаходиться 
в зоні впливу підприємства, являють собою повністю урбанізований ландшафт.

Об’єкти природно-заповідного фонду в зоні впливу об’єкта планованої діяльності відсутні.
 
Соціальне середовище
Планована діяльність, за умови виконання проєктних рішень, призведе до зменшення викидів 

в атмосферу і знизить існуючий рівень забруднення навколишнього середовища в місці впрова-
дження діяльності.

Отже, соціальна організація прилеглих територій, умови проживання місцевого населення, 
діяльність житлово-цивільних об'єктів в ході запланованої діяльності не порушується. 

Техногенне середовище
Планована діяльність не матиме негативного впливу на збереження існуючих будівель, споруд 

і інших об’єктів основних фондів ПРАТ «ММК ІМ.ІЛЛІЧА» і поруч розташованих підприємств, 
зважаючи на зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферу.

Пам'ятники історії, культури, природоохоронні і археологічні об'єкти в межах ділянки розмі-
щення підприємства та поруч з ним відсутні.

Відсутність будь-яких фільтрацій в грунт виключає негативний вплив на підземні частини 
споруд і комунікацій.

Таким чином, негативний вплив проєктованого об'єкту на техногенне середовище не прогно-
зується.

Шумове навантаження
Основними джерелами шумового навантаження при проведенні будівельних робіт є автотран-

спорт та будівельна техніка, при експлуатації об’єкта – аспіраційне обладнання.
Рівень шуму від проєктованого об'єкта при експлуатації та під час будівельних робіт на межі 

санітарно-захисної зони підприємства та межі житлової забудови не перевищить допустимих 
нормативів.

щодо технічної альтернативи 2
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1
Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2
Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та 
об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку 
впливу на довкілля”)

Згідно ст. 3, ч. 2, п. 4 (чорна та кольорова металургія (з використанням руди, збагаченої руди чи 
вторинної сировини, із застосуванням металургійних, хімічних або електролітичних процесів)) 

Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-VIII від 23 травня 2017 року, планована 
діяльність відноситься до першої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в 
тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та пере-
лік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу 
(зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.
 
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню 

до звіту з оцінки впливу на довкілля
Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту 

з оцінки впливу на довкілля передбачається відповідно вимогам Закону «Про оцінку впливу на 
довкілля» (п.2, ст. 6) та Постанови Кабінету Міністрів України від 13 грудня 2017 р. № 1026 «Про 
затвердження Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля 
та фінансування оцінки впливу на довкілля» (додаток 4).

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, 

отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на 
довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;
проведення громадського обговорення планованої діяльності;
аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інфор-

мації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під 
час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, 
іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що 
враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої 
діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на 
довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість прова-
дження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля 
та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі 
у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інфор-
мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду 
уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 
25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції 
до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських 
слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля 
буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, встановленого Кабінетом Міністрів 
України з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного його скасування та протягом 
30 днів з дня скасування карантину, громадські слухання не проводяться і не призначаються на 
дати, що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні про початок громадського 
обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає 
включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті 
уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у 
пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень 
та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу 
на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших 
зауважень і пропозицій. 

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному 
реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих 
днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують 
свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовки звіту з 
оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення 
обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля. 

14. Рішення про провадження планованої діяльності 

Відповідно до законодавства рішенням про провадження планованої діяльності буде:

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України «Про оцінку впливу на 
довкілля»)

Дозвіл на виконання будівельних робіт
що видається

Державною інспекцією архітектури та містобудування України
(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу дослі-
джень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, необхідно надсилати до

Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України, 
Поштова адреса: 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35; електронна 

пошта: OVD@mepr.gov.ua, тел./факс +38 (044) 206-31-40, +38 (044) 206-31-50; контактна особа: 
Котяш Лада Павлівна, Департамент екологічної оцінки, контролю та екологічних фінансів.

__________________________________________________________________________________
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та 
_______________________________________________________________________________

контактна особа)

Обласна газета "Прапор Індустрії"

Продовження. Початок  на 20 стор.
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Повідомлення про оприлюднення проєкту
Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області до 2030 року та Звіту про стратегічну екологічну оцінку.

На виконання вимог п.4 ст.12 Закону України «Про стратегічну екологічну оцінку» на офіційному вебсайті Покровської міської ради (https://pokrovsk-rada.gov.ua) 27 cічня 2022 р. розміщено 
проєкт Стратегії розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області до 2030 року (далі – проєкт Стратегії) та Звіт про СЕО.
1. Повна назва документа державного планування місцевого рівня:  
Стратегія розвитку Покровської міської територіальної громади Донецької області до 2030 року є документом державного планування місцевого рівня, що визначає тенденції та основні 

проблеми і ризики соціально-економічного розвитку громади, стратегічні та операційні цілі, завдання та шляхи їх реалізації.
2. Орган, що прийматиме рішення про затвердження документа державного планування місцевого рівня: Покровська міська рада Донецької області.
3. Передбачена процедура громадського обговорення: 
1) дата початку та строки здійснення процедури:
Громадське обговорення проєкту Стратегії та Звіту про СЕО розпочато з дня його оприлюднення, а саме з 27 січня 2022 р. та триватиме до 25 лютого 2022р. 
2) способи участі громадськості (надання письмових зауважень і пропозицій, громадські слухання тощо):
Громадськість в межах строку громадського обговорення має право подати в письмовій формі до Комунальної установи «Агентство розвитку громади» Покровської міської ради Донецької 

області (адреса: пл.Шибанкова, 13, м. Покровськ, Донецька область, 85300) (в тому числі в електронному вигляді: yermolovych.d@pokrovsk-rada.gov.ua) зауваження та пропозиції до проєкту 
Стратегії та Звіту СЕО. Пропозиції та зауваження, подані після встановленого строку та анонімні, не розглядаються. 
3) дата, час і місце проведення запланованих громадських слухань (у разі проведення):
Громадські слухання не проводяться через впровадження карантину та запровадження протиепідемічних заходів y зв’язку з поширенням хвороби COVID- I 9, спричиненої коронавірусом 

SARS-CoV-2.
4) орган, від якого можна отримати інформацію та адресу, за якою можна ознайомитися з проєктом документа державного планування, звітом про стратегічну екологічну оцінку 

та екологічною інформацією, у тому числі пов’язаною зі здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: Комунальна установа «Агентство розвитку громади» 
Покровської міської ради Донецької області.
5) орган, до якого подаються зауваження і пропозиції, поштова та електронна адреси та строки подання зауважень і пропозицій:
Комунальна установа «Агентство розвитку громади» Покровської міської ради Донецької області (пл. Шибанкова, 13, м. Покровськ, Донецька область, 85300), тел.: 095-300-67-10,  ел.

адреса:   yermolovych.d@pokrovsk-rada.gov.ua). 
Зауваження та пропозиції надаються з 27 січня 2022р. до 25 лютого 2022р.
6) місцезнаходження наявної екологічної інформації, у тому числі пов’язаної із здоров’ям населення, що стосується документа державного планування: 
Сектор екології, клімату та енергозбереження Покровської міської ради Донецької області (пл. Шибанкова, 11, м. Покровськ, Донецька область, 85300, тел.: (0623) 52-19-90, ел.адреса: 

ecology.pmr.@gmail.com). 
4. Транскордонні консультації в рамках зазначеної процедури стратегічної екологічної оцінки не проводяться.
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Іллінівська сільська рада повідомляє, що розпочата процедура визнання 
безхазяйним наступного нерухомого майна:

- Павільйон очікування громадського транспорту з вбудованим 
приміщенням, розташованого за адресою: вул.Центральна, 1Д, с.Іл-
лінівка Краматорського району Донецької області; координати об’єк-
та на мапі: 48.494820, 37.665563;
- Трансформаторна підстанція (ТП-386), розташована за адресою: 

вул.Шкільна, 1А, с-ще Клебан Бик Краматорського району 
Донецької області; координати об’єкта на мапі: 48.42359, 37.76412.

У зв’язку з цим, у разі наявності інформації щодо можливих власників 
зазначеного майна або наявності у власників правовстановлюючих 
документів на майно, просимо звертатися до Іллінівської сільської ради 
(каб.23, тел.(06272)62173).
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ОГОЛОШЕННЯ
Апарат виконавчого комітету Удачненської селищної ради відповідно до 
ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» 
27 січня 2022 року оголошує конкурс на заміщення вакантної посади 
головного спеціаліста відділу освіти Удачненської селищної ради 
Покровського району Донецької області у кількості одна штатна  
одиниця.
 Вимоги до претендента:
- громадянство України;
- вища освіта, не нижче ступеня за  освітньо-кваліфікаційним рівнем  магі-
стра, спеціаліста;
- стаж роботи в органах місцевого самоврядування, на посадах державної 
служби не менше 3-х років, або досвід роботи на керівних посадах підпри-
ємств, установ, організацій незалежно від форм власності не менше 5-ти 
років;
- вільне володіння державною мовою;
- вміння використовувати комп’ютерне обладнання та програмне забезпе-
чення;
- робота з великими обсягами інформації;
- орієнтація на обслуговування;
- вміння працювати в стресових ситуаціях;
- особиста відповідальність;
- системність і самостійність в роботі
Перелік необхідних документів на участь у конкурсі:
1. Заява про участь у конкурсі;
2. Заява про надання згоди кандидата на обробку його персональних даних;
3. Заповнена особова карта (форма П-2ДС);
4. Фотокартки розміром (4 х 6 см)– 2 шт.;
5.  Копія паспорта та ідентифікаційного номеру;
6.  Копії документів про освіту;
7.  Копія сертифіката про рівень володіння державною мовою (за наявності)
8.  Копія військового квитка (для військовослужбовців або військовозо-
бов’язаних);
9.  Довідка про допуск до державної таємниці (у разі наявності);
10. Попередження про обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в ор-
гани 
11. Декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового 
характеру) за минулий рік за формою, відповідно до Закону України «Про 
запобігання  корупції».
         Додаткова інформація про основні функціональні обов’язки, розмір 
та умови оплати праці надаються кадровою службою селищної ради. тел. 
050 146 21 82 Валентина Миколаївна, або за посилання на офіційний сайт 
громади - https://udachnenska-gromada.gov.ua/
Документи приймаються протягом тридцяти календарних днів за адре-
сою: 85334, Донецька область Покровський район смт. Удачне вул. Заліз-
нична ,53.
Конкурс відбудеться 28 лютого 2022 р о 10.00  за адресою смт. Удачне, пло-
ща  40 років Перемоги, будівля Центру культури та дозвілля.
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Стройматериалы

Дружковка. Куплю 
самодельный сварочный 
аппарат, диоды Д-200. 
Тел. 095-361-59-08.

Транспорт

Дружковка. Куплю 
легковой прицеп. Тел. 
050-277-69-63.

Прочее

Дорого куплю старые 
нерабочие телевизоры 
пр-ва СССР. Магни-
тофоны, приемники, 
магнитолы и прочую 
бытовую технику. 
Дорого куплю виде-
омагнитофоны “Элек-
троника ВМ-12, 18“. 
Приборы КИП, радио-
детали, радиолампы, 
бытовые и компьютер-
ные платы и прочий 
электрохлам в любом 
количестве. Приеду 
заберу. Тел. 066-557-
09-72; 093-664-61-13.

Дружковка. Куплю 
автомобильный дом-
крат, насос, металл и 
канистру на 5 л. Тел. 
095-483-70-05.
Дружковка. Куплю 

норковую шубу. Тел. 
095-680-59-01.

Дружковка. Куплю 
редукторы, мотор-ре-
дукторы, муфты зуб-
чатые, подшипники, 
электродвигатели, 
гидротолкатели, на-
сосы, станки сверли-
тельные, тысарные, 
фрезерные, инструмент 
металорежущий, па-
троны токарные. Тел. 
099-789-71-24.

Дружковка. Куплю эма-
лированное ведро. Тел. 
050-624-08-64.
Константиновка. 

Куплю грецкий орех 
очищенный, целый, ты-
квенную семечку. Цены 
выше рыночных. Тел. 
050-052-82-18.

Константиновка. Куплю 
шкуры кроля дорого и 
куплю шкуры нутрий и 
мех диких животных. Тел. 
050-939-62-53.

Куплю купоно-карбо-
ванцы Украины, бинок-
ли, бижутерию, ордена, 
значки в тяжелом ме-
талле. Фотоаппараты 
СССР (объективы). 
Книги до 1917 года. 
Портсигары, подста-
канники, духовые ин-
струменты, флаги, 
вымпелы, шахматы 
СССР. Часы наручные, 
карманные, настен-
ные (периода СССР). 
Елочные игрушки на 
прищепках. Банкноты 
стран мира, гривни пер-
вые, РСФСР, царские, 
облигации гос. займов 
внешпосылторга, куклы 
СССР. Наклейки от 
жвачек, вкладыши и 
др. Тел. 066-557-09-72; 
093-664-61-13.

Постоянно! Доро-
го! покупаю бытовую 
электронику времен 
СССР. Телевизоры, 
магнитофоны, при-
емники, усилители, 
видеомагнитафоны 
в любом состоянии! 
Припоры КИП, любые 
радиодетали и платы! 
Компьютерные платы! 
Любые аккумуляторы. 
Олово и припой! Техни-
ческое серебро! Приеду 
сам. Звоните сейчас. 
Тел. 095-192-61-55.

СДАМ
Дружковка.  Сдам 

1-комн. кв, р-н 17 шко-
лы, со всеми удобства-
ми, после ремонта. Тел. 
066-457-22-34.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв, 1/5, р-н Мал. 
самолёта, с быттехникой. 
Бойлер, мебель, wi-fi, 
свет, вода, газ счётчи-
ки. Сдам семейной паре, 
аренда + ком. услуги. Тел. 
099-985-34-38.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв, 5/5, без ме-
бели, р-н Мал. самолёта. 
Тел. 095-845-00-12.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв. на длитель-
ный срок, 3/9, по ул. П. 
Коммуны, р-н ледовой 
арены. Мебель и быт-
техника. Без животных 
и маленьких детей. Тел. 
095-070-59-54.
Дружковка.  Сдам 

2-комн. кв. по ул. Кос-
монавтов. В квартире есть 
всё для проживания. Тел. 
050-050-46-52.

Дружковка.  Сдам 
2-комн. кв. с мебелью, 
1/9, 6 микро ул. Чапаева 
91. Тел. 050-666-67-80.
Дружковка.  Сдам 

2 - к о м н .  к в .  Т е л . 
095-833-43-85.
Дружковка.  Сдам 

4-комн. кв, 9/9, по ул. П. 
Коммуны 56, р-н “Челен-
тано“. Состояние жилое. 
Тел. 099-722-32-35.
Дружковка. Сдам гараж 

возле стоматологии. Тел. 
095-320-47-41.
Дружковка. Сдаю 

2-комн. кв, с мебелью, 
быттехникой, автономным 
отоплением, р-н 12 шко-
лы. Тел. 095-796-87-97.
Дружковка. Сдаю 

2-комн. кв, с мебелью, 
быттехникой, автономным 
отоплением, р-н 12 шко-
лы. Тел. 095-796-87-97.

СНИМУ
Дружковка. Сниму га-

раж в р-не Кургана. Тел. 
095-502-09-58.

МЕНЯЮ
Дружковка. Меняю 

3-комн. кв, 7/9 на част-
ный дом. Квартира 9 
микро, м. Беларусь. Лифт 
работает, теплая, окна 
пластиковые, состояние 
хорошее. Тел. 095-132-
17-77, 095-864-91-08.
Дружковка. Меняю дом 

на Молоково, 40 м в хоро-
шем состоянии, три вида 
отопления, на небольшую 
1-комн. кв. или продам. 
Тел. 066-941-75-17.
Потери и находки

Документы
Втрачене посвідчення 

багатодітної сім‘ї на ім‘я 
Савченко Катерини Сер-
гіївни вважати недійсним.
Втрачене посвідчення 

дитини багатодітної сім‘ї 
на ім‘я Северіної Єлиза-
вети Русланівни вважати 
недійсним.
Втрачене свідоцтво ди-

тини багатодітної родини 
на ім‘я ШТИЛЬ Руслана 
Сергійовича вважати 
недійсним.
Дружковка. Давно 

утерян пакет докумен-
тов (трудовая книжка) 
на имя Васильева Кон-
стантина Вячеславови-
ча, прошу вернуть за 
вознаграждение. Тел. 
050-254-37-02.

Прошу вернуть докумен-

ты, в забытой в АТБ сумке 

(водит. удостоверение 

A, B, C, D, E, F, загра-

нпаспорт, банк. карты, 

докум. для оформления 

пенсии) на имя Пятак С.А. 

Наличные - заберите в ка-

честве вознаграждения. 

Тел. 050-644-33-19.

Утерян паспорт в р-н 

Гавриловка на имя Якуше-

ва В.А. Просьба вернуть 

за вознаграждение. Тел. 

095-639-30-10.

Сообщения

Дружковка. Отдам елку 

0958334385.

Ищу работу

Дружковка. Женщина 

ищет работу по ухо-

ду за больными, по-

жилыми людьми. Тел. 

099-257-42-39.

Дружковка.  Ищу 

подработку, уборка 

квартир, сиделка. Тел. 

099-923-58-53.

Рынок труда

Есть работа

Дружковка

Дружковка.  Ищу 

мастера по ремонту 

швейной машинки. Тел. 

050-996-01-07.
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1. Інформація про суб’єкта господарювання
Місцезнаходження юридичної особи: 87431, Донецька область, 

Мангушський район, с. Приазовське, вул. Садова, будинок 34, 
(050) 334 97 07, е-maіl: titanagro1@gmail.com

(місцезнаходження юридичної особи або місце 
провадження діяльності фізичної особи – підприємця (по-

штовий індекс, адреса), контактний номер телефону)
2. Планована діяльність, її 

характеристика, технічні альтернативи.
Будівництво паливороздавального пункту транспортної 

інфраструктури автомобільного господарства ТОВ СП «ТІТАН» 
за адресою: Донецька область, Маріупольський район, с. 
Приазовське, вул. Садова, будинок 34.
У складі паливороздавального пункту передбачається:
- резервуарний парк рідкого палива (бензин А 92 та 

дизельне паливо);
- дві автомобільні заправні колонки на один пістолет для 

роздачі двох видів палива;
- насосна станція наливу нафтопродуктів;
- сепаратор нафтопродуктів для очистки дощових і талих 

вод.
Для реалізації планованої діяльності розглянуті дві технічні 

альтернативи.
Технічна альтернатива 1
Резервуарний парк для прийому і зберігання нафтопродуктів 

складається з одного підземного горизонтального сталевого 
резервуару РГС ємністю 73 м3 для бензину марки А 92 та одного 
підземного горизонтального сталевого резервуару РГС ємністю 73 
м3 для дизельного пального.
Технічна альтернатива 2
Резервуарний парк для прийому і зберігання нафтопродуктів 

складається з двох вертикальних резервуарів РВС ємністю по 75 
м3, для кожного виду палива.
Технічна альтернатива 2 далі не розглядаються.
Технічна альтернатива 1 є оптимальною з точки зору проведення 

регламентних робіт та обслуговування резервуарів.
Далі запланована діяльність розглядається для технічної 

альтернативи 1.
3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні 

альтернативи.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 1.
Будівництво паливороздавального пункту транспортної 

інфраструктури автомобільного господарства ТОВ СП «ТІТАН» 
планується за адресою: вул. Садова, будинок 34, с. Приазовське,  
Маріупольський район, Донецька область. Земельна ділян-
ка з кадастровим номером 1423981100:03:000:0342 площею 
0,71232, на правах договору купівлі-продажу земельної ділянки 
несільськогосподарського призначення належить ТОВ СП 
«ТІТАН». 
Цільове призначення земельної ділянки – для будівництва 

та обслуговування інших будівель громадської забудови для 
обслуговування виробничої бази (критого току, контори, АЗС). 
Під розміщення об’єктів планованої діяльності додаткового 
відведення земельної ділянки не вимагається.
Місце провадження планованої діяльності: територіальна 

альтернатива 2.
Територіальна альтернатива 2 не розглядалася. Територіальна 

альтернатива 1 є оптимальним варіантом. Провадження планованої 
діяльності планується у межах земельної ділянки, яка перебуває 
у власності суб’єкта господарювання та відповідає цільовому 
призначенню.
4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.
Реалізація планованої діяльності дозволить забезпечити власний 

автомобільний транспорт підприємства якісним пальним, сприя-
тиме збільшенню надходжень у місцевий та державний бюджет 
при дотриманні екологічних та санітарно-гігієнічних нормативів.
5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри 

планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг ви-
робництва тощо).
Для приймання та зберігання нафтопродуктів планується 

резервуарний парк, який складається з двох підземних 
ємностей для кожного виду палива.
Для заправлення власного автотранспорту пропонується дві 

однорукавні паливороздавальні колонки NOVA-1KED-100-
0,25-1-А-02В.
Планована продуктивність паливороздавального пункту 

складає 14 заправок на добу.
Річна потреба у нафтопродуктах складе:
Дизельне паливо - -317,176 м3;
Бензин А 92 – 42,027 м3.
6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за аль-

тернативами:
щодо технічної альтернативи 1
- по забрудненню атмосферного повітря - значення 

гранично допустимих концентрацій (ГДК)  забруднюючих 
речовин в атмосферному повітрі; 
- - по акустичному впливу – допустимі рівні шуму; 
- - по поверхневим та підземним водам – відсутність на 

них безпосереднього впливу.
щодо технічної альтернативи 2 – не розглядається.

щодо територіальної альтернативи 1
- територіальні обмеження, визначені містобудівною, 

інженерно-транспортною та промисловою структурою 
(забудовою), яка склалася на території планової діяльності та 
поряд з нею; 
щодо територіальної альтернативи 2 – не розглядається .
7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території 

за альтернативами:
щодо технічної альтернативи 1
інженерна підготовка території включатиме у себе:
- планування майданчику розміщення 

паливороздавального пункту;
- влаштування під’їзних шляхів;
- влаштування очисних сторуд дощових стоків.
щодо технічної альтернативи 2
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1 аналогічно технічної 

альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається 
8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:
щодо технічної альтернативи 1
- клімат і мікроклімат – не очікується; 
- повітряне середовище - викиди забруднюючих 

речовин в процесі будівельно-монтажних робіт і при збереженні 
нафтопродуктів; 
- геологічне середовище – очікується на допустимому 

рівні; 
- водне середовище: безпосереднє скидання стічних вод у 

водні об›єкти відсутнє; 
- ґрунт – при плануванні території і ритті котлованів при 

влаштуванні фундаментів (споруд);
- рослинний і тваринний світ, заповідні об’єкті – не 

очікується. Заповідні об’єкті в зоні впливу підприємства відсутні;
- навколишнє соціальне середовище - забезпечення 

автомобілів підприємства якісним пальним, і інвестування в 
місцеву економіку.
- техногенне середовище – вплив відсутній 
щодо технічної альтернативи 2 
не розглядається
щодо територіальної альтернативи 1  аналогічно технічної 

альтернативи 1
щодо територіальної альтернативи 2
не розглядається 
9. Належність планованої діяльності до першої чи другої ка-

тегорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний 
вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля 
(зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону Украї-
ни “Про оцінку впливу на довкілля”)
Планова діяльність паливороздавального пункту 

транспортної інфраструктури автомобільного господарства 
ТОВ СП «ТІТАН» за адресою: Донецька область, 
Маріупольський район, с. Приазовське, вул. Садова, будинок 
34 відноситься до другої категорії видів діяльності та об’єктів, 
які можуть мати значний вплив на довкілля, отже згідно 
Закону України «Про оцінку впливу» №2059-VIII від 23 травня 
2017 року ст. 3 частина 3 п. 4 та підлягають оцінці впливу на 
довкілля (ОВД).
10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного 

впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негатив-
ного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, 
довкілля яких може зазнати значного негативного транскор-
донного впливу (зачеплених держав)
Зона впливу від діяльності підприємства не розповсюджується 

за межі с. Приазовське Маріупольської територіальної 
громади Маріупольського району. Підстави для здійснення 
транскордонного впливу відсутні.
11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інфор-

мації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на до-
вкілля
Плановий обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, 

що підлягає включенню до звіту з ОВД для планової діяльності 
передбачається відповідно вимогам Закону України «Про 
оцінку впливу на довкілля» (ст.6) та Постанови КМУ «Про 
затвердження Порядку передачі документації для надання 
висновку з оцінки впливу на довкілля та ведення Єдиного 
реєстру з оцінки впливу на довкілля»
12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для 

участі в ній громадськості
Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати 

значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на 
довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу 
на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що 
передбачає:
•	 підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки 

впливу на довкілля;
•	 проведення громадського обговорення планованої 

діяльності;
•	 аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу 

на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт 
господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості 
під час громадського обговорення, під час здійснення процедури 
оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

•	 надання уповноваженим органом мотивованого 
висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати 
аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;
•	 врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у 

рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у 
пункті 14 цього повідомлення.
У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, 

виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, 
визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість 
провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови 
її провадження.
Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності 

без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про 
провадження планованої діяльності.
Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і 

можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема 
на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом 
поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на 
довкілля.
На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 

довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості 
надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до 
звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також 
взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру 
громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде 
повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.
Тимчасово, на період дії та в межах території карантину, 

встановленого Кабінетом Міністрів України з метою запобігання 
поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 
(COVID-19), спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, до повного 
його скасування та протягом 30 днів з дня скасування карантину, 
громадські слухання не проводяться і не призначаються на дати, 
що припадають на цей період, про що зазначається в оголошенні 
про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на 
довкілля.
13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня дета-

лізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки 
впливу на довкілля
Протягом 20 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення 

на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість 
має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 
15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що 
підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.
Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний 

номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності 
в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на 
першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес 
реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.
У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості 

вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу 
на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом 
трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають 
зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду 
на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під 
час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний 
врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано 
відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі 
громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації 
інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на 
довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з 
оцінки впливу на довкілля.
14. Рішення про провадження планованої діяльності 
Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної 

планованої діяльності буде:
Дозвіл на виконання будівельних робіт

(вид рішення відповідно до частини першої статті 
11,Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)
що видається 
Державною інспекцією архітектури та містобудування України

(орган, до повноважень якого нале-
жить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої 
діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, 
що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, 
необхідно надсилати до
Департаменту екології та природних ресурсів Донецької обласної 

Державної адміністрації 
за адресою: 84313, м. Краматорськ, вул. Богдана Хмельницького, 

6,
е-mail: eco.d@dn.gov.ua, тел. (095) 644 25 25.
Контактна особа: директор департаменту – Натрус Сергій 

Петрович
(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, 
електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

Обласна газета "Прапор Індустрії"

                                                                        
(дата офіційного опублікування в Єдиному

реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

не зазначається суб’єктом господарювання)
                                                                               

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними

засобами ведення Єдиного реєстру
з оцінки впливу на довкілля,

для паперової версії зазначається
суб’єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ
про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТІТАН» 

Код ЄДРПОУ 30774210
фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або

серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової 
картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.
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26 січня 2022 року о 12:00 - 24 місячний день. Саме сьогодні 
нова стрижка надасть Вам величезну кількість енергії�. Стрижіть 
волосся якщо хочете зберегти нову зачіску надовго.

День тижня середа. Допоможе налагодити стосунки з людьми, 
усунути плутанину у справах та думках. Нерідко стрижка цього 
дня тижня стає провісником несподіваної� звістки.

27 січня 2022 року о 12:00 - 25 місячний день. Стрижка сьо-
годні зможе негативно позначитися на вашому психічному стані.

День тижня – четвер. Допоможе зміцнити ваш авторитет, підви-
щить самооцінку та віру у власні сили.

28 січня 2022 року о 12:00 - 26 місячний день. Стрижку сьогодні 
варто відкласти, інакше можете опинитися у владі смутку та депресії�.

День тижня – п'ятниця. Не рекомендується, не варто відвідувати 
перукарню. На думку астрологів, у цеи�  день біохімічні процеси в 

організмі сповільнені, і після п'ятничної� стрижки волосся погано 
зростатиме.

29 січня 2022 року о 12:00 - 27 місячний день. Стригтися сьо-
годні означає збільшити свою харизму та чарівність, вона дозволить 
Вам стати успішнішою серед оточуючих, підвищить популярність.

День тижня – субота. Стрижка допомагає позбутися самотності, 
невдоволення собою, підвищує самооцінку. Також вважається, що 
вона допомагає зняти частину проблем, що виникли з вини.

30 січня 2022 року о 12:00 - 28 місячний день. Стрижка в 28 
місячнии�  день може позначитися на тривалості Вашого життя та 
фізичніи�  активності.

День тижня – неділя. Суворо забороняється! У цеи�  день ваш 
зв'язок з особистим егрегором (ангелом-охоронцем) максимально 
міцнии� . Якщо у цеи�  день щось мінятиме в організмі, а тим більше 
відрізати якусь частину, то можна порушити зв'язок із космосом. 

До речі, ці рекомендації� повною мірою відносяться не лише до 
волосся, а и�  до нігтів.

31 січня 2022 року о 12:00 - 29 місячний день. Стрижка сьо-
годні дозволить Вам внутрішньо утвердитися, стати впевненішим. 
Коротка стрижка підіи� де людям, які планують кардинально змінити 
життєві підвалини.

День тижня – понеділок. Позбавтеся туги, депресії�, неприємних 
спогадів. Цього дня остригається весь негатив.

1 лютого 2022 року о 12:00 - 2 місячний день. Стрижка у фазу 
місяця, що росте, не тільки прискорить ріст волосся, але и�  налаго-
дить потік енергії� здоров'я. Це дозволить вам поновити стан усіх 
органів вашого організму.

День тижня – вівторок. Цеи�  день тижня зможе захистити Вас від 
несподіванок, захистити від неприємностеи�  та навіть допоможе 
отримати допомогу.

МІСЯЧНИЙ КАЛЕНДАР СІЧЕНЬ - ЛЮТИЙ

19.01.2022 г.ВІДПОВІДІ НА КРОСВОРД

3. Герб. 5. Химчистка. 10. Обои. 15. Коряга. 18. Хирург. 19. Квота. 
20. Уксус. 21. Дань. 22. Каталог. 26. Гать. 27. Лесоруб. 28. Чемодан. 
29. Клок. 31. Эликсир. 32. Хаос. 34. Чужбина. 36. Десантник. 37. 
Оверлок. 41. Шаль. 43. Шпага. 44. Ранет. 45. Овод. 47. Вертеп. 48. 
Цоколь. 51. Узор. 52. Антон. 53. Пешня. 54. Норд. 56. Клевета. 58. 
Полушубок. 62. Кукушка. 66. Хряк. 69. Эскадра. 71. Моль. 73. Шам-
пань. 74. Маникюр. 75. Язык. 77. Горбуша. 81. Куст. 82. Авеню. 83. 
Лодка. 84. Жмурки. 85. Ньютон. 86. Ямал. 87. Контейнер. 88. Дама. 

1. Коралл. 2. Зять. 3. Гардероб. 4. Ректор. 6. Ишак. 7. Черт. 8. Стол. 
9. Круг. 11. Бостон. 12. Ихтиандр. 13. Друг. 14. Брутто. 16. Голубь. 17. 
Асбест. 23. Атлас. 24. Аркан. 25. Орион. 29. Кореш. 30. Крупье. 32. 
Хлопок. 33. Склад. 35. Испарение. 38. Ежегодник. 39. Шампунь. 40. 
Трицепс. 42. Арбуз. 46. Овчар. 49. Кролик. 50. Уникум. 51. Успех. 55. 
Дверь. 57. Вакансия. 59. Лассо. 60. Штамб. 61. Барыш. 63. Уключи-
на. 64. Танкер. 65. Гланды. 67. Резюме. 68. Оплата. 70. Цитата. 72. 
Лосьон. 76. Корж. 77. Гюго. 78. Рост. 79. Улей. 80. Алле. 81. Ключ.

ПОГОДА • СІЧЕНЬ

АСТРОЛОГІЧНИЙ ПРОГНОЗ
31 січня - 6 лютого

3. Польская мадам. 5. Жук с подсветкой. 10. Каравай на столе. 
15. Падающая звезда. 18. Досадный промах. 19. Сиденье для 
кучера. 20. Мебель домоседа. 21. Сиделка для малыша. 22. 
Бой быков. 26. Преступление, взятое на душу. 27. "Нива" для 
экстрасенса. 28. Ключ медвежатника. 29. Наполнитель книги. 
31. 100 килограмм. 32. Инструмент скрипичного семейства. 34. 
Четырехпарный бальный танец. 36. Охотник без лицензии. 37. 
Сумчатый австралиец. 41. Рубец, украшающий мужчину. 43. 
Шпион 007. 44. Христианский весенний праздник. 45. Сохатый. 
47. Валютная зелень. 48. Оценочный лист. 51. Верблюжий 
запасник. 52. Театральные подмостки. 53. И Федишин, и По-
наровская.54. Милицейский посох. 56. Нищий скиталец. 58. 
Морозец не по сезону. 62. Телевизионный информационный 
оккупант. 66. Чин, звание, титул. 69. Дом Маугли. 71. Откры-
тый широкий ворот рубашки. 73. Африканский "проспект" для 
Гиппопо. 74. Новое известие. 75. Задиристая красная планета. 
77. Стальной лук. 81. Метка качества. 82. Восточная религия. 
83. После мини и миди. 84. Производители кудрей. 85. Шпиль-
ка под пяткой. 86. Лососевая проходимка. 87. Драгоценный 
алмаз. 88. Оболочка

1. Мясные круглые пирожки. 2. Штраф за просрочку. 3. Скрупу-
лезный аптечный работник. 4. Окаменевший осадок на чайнике. 
6. Нагоняй по-взрослому. 7. Участник полосатого рейса. 8. Кор-
мушка для животных. 9. Войско Батыя. 11. Душистый майский 
цветок. 12. Молниеносная война. 13. Соленое сало. 14. Чаша 
для крещения младенцев. 16. Завязка на память. 17. Вязаная 
водолазка. 23. Песенный спектакль. 24. Модная старина. 25. 
Электроколоворот. 29. Житель Прибалтики. 30. Спортивное 
ранение. 32. Середина весны. 33. Отец жены. 35. Лечебное 
вдыхание. 38. Приживальщик на чужих хлебах. 39. Поворотное 
колесо на судне. 40. Статус Луны. 42. Стройматериал для Евы. 
46. Порча от завистливого взгляда. 49. Амулет, талисман. 50. 
Обезьянье кокетство. 51. Крутой нрав. 55. Кавказский хлеб. 57. 
Вечеринка с подружками. 59. Хозяин музыкального веселья. 60. 
Медный колокол на кораблях. 61. Бульон по-чародейски. 63. 
Финишная рвань. 64. Таяние сосулек. 65. Первая помощница 
рыболова. 67. Земляной орех. 68. Бег на короткие дистанции. 
70. Часы с кукушкой. 72. Колпак для лампы. 76. Кетчуп. 77. 
Купидон. 78. Единица оценки землетрясения. 79. Полозья 
биатлониста. 80. Хлебная приправа. 81. Беловежский бык.

По горизонталі: По вертикалі:

ОВЕН. У вас з'явиться можливість швидко розібратися з вини-
каючими складними ситуаціями. Постарайтеся плавно ввійти 
в робочий ритм, не варто хапатися за все одразу. Наступає 

надзвичайно вдалий період: для вас практично не буде перешкод 
для досягнення будь-якої мети. Так що ставте перед собою великі 
завдання. У вихідні вас порадують зустрічі з друзями. Сприятливий 
день - середа, несприятливий день - понеділок.

ТЕЛЕЦЬ. Зараз у вас може виникнути потреба будувати своє 
життя заново, зруйнувавши те, що набридло й заважає. Од-
нак виникаючі ідеї не слід негайно втілювати, ви повинні 

спочатку все добре осмислити й продумати наслідки. Майбутнє 
поки має досить мрячні обриси, що не може не викликати у вас 
певну розгубленість. Сприятливий день - четвер, несприятливий 
день - вівторок.

БЛИЗНЮКИ. Тиждень повний приємних подій, активності, 
несподіваних зустрічей і сприятливих обставин. Зросте ваш 
авторитет і зарплата. Ви зможете зараз просто гори згор-

нути. Причому від вас не буде потрібно особливих зусиль. Ваше 
заповітне бажання може здійснитися, тільки не заважайте долі. 
Близьким людям захочеться допомогти вам у просуванні до мети. 
Сприятливий день - вівторок, несприятливий день - п'ятниця.

РАК. Не зупиняйтеся на досягнутому, сміливо скоряйте чер-
гову вершину. Хтось поруч із вами здатний легко вийти з рів-
новаги, не давайте йому цього приводу. У вас вийде укласти 

вигідний договір, досягти компромісу у спірних питаннях. Буде шанс 
блискуче продемонструвати свої вміння та навички у професійній 
сфері. У вихідні бажання змін може підштовхнути вас до рішучих 
дій. Сприятливий день - понеділок, несприятливий день - четвер.

ЛЕВ. Добре б налаштуватися на активне спілкування, це 
принесе вам успіх і підвищить ваш престиж. На вас навалять 
сніжною грудою дрібні незначні справи. Займіться  ділови-

ми переговорами, оформленням і підписанням паперів. У вихідні 
можливий деякий спад настрою, не піддавайтеся зневірі, інакше 
можете відчути себе зовсім без сил. Сприятливий день - п'ятниця, 
несприятливий день - вівторок.

ДІВА. Робота багато уваги, на щастя, не зажадає. Там усе йде 
по торованому. Вас можуть відвідати особливо цікаві ідеї. 
Ідеальний період для того, щоб зайнятися особистим жит-

тям. У вихідні ви відчуєте себе спокійно та впевнено. Сприятливий 
день - п'ятниця, несприятливий день - середа.

ТЕРЕЗИ. Смуга везіння та удач триває, вам вистачить сил і 
енергії для реалізації планів і ідей. Вам доведеться переко-
нувати скептично настроєних опонентів. Ваші пропозиції 

будуть почуті та схвалені начальством. Вихідні ж можуть виявитися 
самими напруженими та важкими днями, вони зажадають терпіння 
і максимальної зосередженості. Сприятливий день - понеділок, 
несприятливий день - четвер.

СКОРПІОН. У вас з'явиться можливість одержати роботу 
мрії. Або ж вам піднімуть зарплату. Але точно ви будете 
коштовним працівником в очах начальства. При бажанні й 

зосередженості на головних питаннях, ви можете досягти високих 
результатів і реалізувати все намічене. У вихідні незапланована 
зустріч відкриє перед вами нові перспективи й обрії. Сприятливий 
день - вівторок, несприятливий день - субота.

СТРІЛЕЦЬ. Дійте не кваплячись, наполегливо просуваючись 
до поставленої мети. Вам не варто особливо переживати за 
інших, не звалюйте на плечі чужі турботи, у кожного свої 

проблеми й способи їх рішення. Іноді самим розумним буде не 
діяти, а спостерігати й аналізувати. Після досить метушливого 
тижня варто добре відпочити в законні вихідні дні. Сприятливий 
день - вівторок, несприятливий день - четвер. 

КОЗЕРІГ. Зосередьтеся на роботі, це вам просто необхідно, 
щоб уникнути критичних зауважень і неприємностей. Мож-
ливо, у деяких питаннях ви допустите помилки, даремно це 

заперечувати, треба виправити. Постарайтеся бути терплячіше до 
незначних недоліків навколишніх. Друзі допоможуть впоратися 
з деякими проблемами. Обережніше з бажаннями в особистому 
житті, вони загрожують здійснитися. Сприятливий день - середа, 
несприятливий день - п'ятниця.

ВОДОЛІЙ. Настав час зайнятися відновленням іміджу, ви 
повинні виглядати на усі сто. Вам доведеться приймати 
важливі рішення та пожинати їхні плоди. Співробітництво 

з партнерами поступово налагоджується. У вихідні будьте особ-
ливо уважні до дітей і рідних, стримуйте приступи дратівливості. 
І дозвольте собі маленькі слабості. Сприятливий день - п'ятниця, 
несприятливий день - вівторок.

РИБИ. Постарайтеся уникати конфліктів з колегами й друзя-
ми. Не потрібно наполягати на своєму на шкоду іншим. 
Вам можуть запропонувати цікаву роботу. Присвятить час 

облаштуванню свого будинку. Приділить своїм дітям достатньо 
уваги і подбайте про них, вони потребують вашої мудрої поради. 
Проявляйте щедрість, а не дріб'язковість. Сприятливий день – 
понеділок, несприятливий день - четвер. 

°C: ніч       -7°,
       день   -5°. 
Долгота дня: 9 ч 11 хв 
Восход - 7:06
Заход - 16:17

°C: ночь   -11°,
       день   -3°. 
Долгота дня: 9 ч 14 хв 
Восход - 7:04
Заход - 16:19

°C: ночь   -12°,
       день   +1°. 
Долгота дня: 9 ч 17 хв
Восход - 7:03
Заход - 16:20

°C: ночь    -1°,
       день    +1°. 
Долгота дня: 9 ч 20 хв
Восход - 7:02
Заход - 16:22

°C: ночь   -3°, 
       день   -1°. 
Долгота дня: 9 ч 22 хв
Восход - 7:01
Заход - 16:24

°C: ночь  -5°,
       день    0°.
Долгота дня: 9 ч 25 хв
Восход - 6:59
Заход - 16:25

°C: ночь   -6°, 
       день   +3°.
Долгота дня: 9 ч 28 хв
Восход - 6:58
Заход - 16:27

Среда 
26 січня

Четверг
27 січня

П'ятниця
28 січня

Субота
29 січня

Неділя
30 січня

Понеділок
31 січня

Вівторок
1 лютого

По горизонталі: По вертикалі:
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